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Äuten tyffttytfet, ftten fanfatfiu ferran on?at olleet lap*
funben tä'§fa, kertomia ifhvaufyojcn aifojeu fcifotäta ja
tapafyufpta »otft fanoa fanfan lapfuubeu Inötoriafff. U§=
fontaufa pufi fanfa taruihin, fcffintäiifä fefd muun tietonfa
fananla§futf)in, ja mitä ntyfyänfä fauoiftmnte IjiStoriafft, oli
ftiften aitaan tarinoita. -" (Se oli (uonnollifiuiben ja Ia^=
fellifcn nn'attomuuben aifa, £ofiu eimät reuoftfatojen to-
femuffet ohjanneet mielen juoffua ftlloin, »aan mtyööfään
ei miela tt){)jäntäpotnen, ufeinfin ttfccnfä bammentint^t nnt=
faStclemnS rau'aiöfut il)mifen I;eufeä. J)ltdufä n af t ja fya=
wefft fanfa tiisfa (apfuuben ia'8fä olleöfanfa fummaffifia,
miclifuaanifia U)me=olennoita. %$fa nntorclta ja laaffolla
oli omat eläjäufa, ja fuöfafiu jo'e$fa fefä labtccöfa afui
jofn jamalallmen olento. Baltioita ja t;enfiä, Inifia ja fum=
mitoffta, pciffoja ja piruja oli maailma tättnnä. Sanalla
fauoeu: fatffi luonnon mälifappaleet olhuat fanfan filmi^fä
elämiä.

SRiätin o^pt oli fe maailmalle loigtai»a »aio, joufa
fätcttä ett»at »anfjat tummentuneet luulot ja fuumnnot fau'=
empaa ftetäneet »aan pafeniir-at pafcuemiätanfa l)f)ä, tjail)-
tnen tf)miöten mieleltä, ©nfi tl)6'ffenfa fai unfi o»pi puf)=
biStamaan t^mtfen fl)bantci, fa»t ftitä uubistamaan baucn
Ijenfeaufa, ja on »iimein paaStäiDa faifen maailman



iafin pimenteista, mitfä »tela, tummentavat ftta. SBaan
tänäänfin filtä valistuffen alalta, jolla nt)ftyäufä olemme,
fuuntefcmme mieluifasti eftaantjempiemme muinoista otoa,
fjeiban tapojaufa ja elamatäiifä tyletfccn. SBarftnftn uncl)ät=
tärcät meitä fyeibän ihanat, forfeamielifet runonfa ja jutoluon=
toifet tarinanfa, joisfa ttntofifatojeu fuluttua omituifella, meille
iä't(e rattaalla fielelläufa- tr>iela f;aufcoi§tanfaftn ^ut)uttele=
»at meitä.

Dmat jti« »ansojen runot ja tarinat faHiita meille
muinoiSttebon fut)teen, waan etmät fentatjben ole ainoaS»
tanfa fnolletta muinoigjatteitä waan i'än faifen ptyfyaäiftä
muiäto^atfaita, joiben juurella fottmainen Runotar roieläfin
roatmoo, fiini KitoGinen lapjl äitinfa fjaubatta, D»attfaän=
fun |t»i§h)ffen !ätf^»ia, eftroau!)cmpiemme la^feltifta unel=
mia täynnä, faunilta, fummagtuttanna tcoffia, joiben rafen=
ituffeöfa fanfan omituinen luonne ja ftenfi roiela ofotaiffe
tal)begfa ̂ ut)taubeSfanfa ja alfn^erviifeSfä ternje^beSfdnfa.
£efift mielemme [anoa runon ja tarinan, fiini taffi fifarl}gta,
ihiifegta fäannööta afetetun taibctefoifcu runoelman rinnalle,
futcn lapjt täl)fiaifaifen mieften wiereffe, faifiöfa elon »ai=
öeiöfaja wimmoi§fa muistuttamaan I)äntä oman lapfnutcufa
wirt)eettöm^V)be§ta ja puhtaasta fatuoubegta. - 9tiin joo lie*
uee, on rocmfyojen runoilla ja tarinoilla wiclä tauixänfin fuuri
amonfa, ja tnle»at umifuttamaan fotimaifen runoelman foto
»aötaifeen Inouteefen, juuritun »aroittamaifct aanct, jotfa
e§tä»at ftta omaa luonnon taatuanfa peittämästä ofoitta»
maila fillc oitcan fuuntanfa, jota fen tulee feurata, vc*iffea=
matta fyarfyateUIc.

SKtta ©uomalaifiiu rnnoil)in tulee, tienewät joffenfatin
jo tarffaan Ijalfi maan fcrati)t, ja meillä on ^aleroala ja
Kanteletar, joisfa ne faifyroat ©uomcn fanfalle itnifeffi iloffi;
»aan tarinat, joita ©nomalaifet niin fuureStt rafa§ta»at ja
feSfinäifeSfä cfoSfanfa liumiffenfa fertoeleir-at, oi»at tät)än
a§ti olleet, joSfo ei l)lenfatfeeSfa niin hiitenfin faufan fnuSta
feraämättä ja ftis ^leiföUe melfein tuntemattomat.



tästä feifasta pulinu jo 1836 nmoben 9Kef)iläifeSfä muuta*
maSfa fofybin Sönnrot, fanoen montaan fiinä ferrotnn tari*
ttan jälftmaineeSfa: ,,31man on Suomalaifia tarinoita tä=
fjän asti tylcn »äijä fo'ottu. £aitaift»at futtenft olla ftita
atrcoSta, että anfattfift»at tulla fo'otuifft famalla puolella,
lun moni muufin fanfa on tarinoitaan jälftmiuStoon for*
jaellut. 9luSta »aan olifi fotoaffifin ferätcsfä työtä, ftllä
tjatfi maan muistellaan niitä pi'an äärettömästi ja ufeim»
miten erilaatuifta itfefullafin paifatla." 5lina jiitä ai'agta
faati on fuitcnfin fanfan fuusfa elämä tarumia al'ettu (uu=
temmasfa arroosfa pitää, ja ufeammat Suomen fielen ja
firjallifuuben ̂ toaäeltjät oicat niitä nriimctjinä aitoina a^=
fcruubcHa fofoelleet ^aitfc Sönnrotiit 3Ket)tlätfcSfä i(mai=
femta feräff. juuri famalfa aifaa Slfatemtan oppilas tjerra 3.
%r. Vainonen ifon joufon SBenäjän karjalasta, ja fittem=
minfin on ixntoftttain aina totfta tarinoita ©uomen eri
maafunnista ferrattl). 9iiin omat ©uomalaifen $trjaHtfim=
b en ©euran fustannuffella oppilaat 3). ©. S). (SuropacnS,
21. 6. Dffanen, gr. «polen ja maisteri £. 21. 9ieinl)olm fe=
ränneet niitä karjalasta, oppilaat 21. SRotfyman, 21. (S. 9tl)=
(anber ja tämän tarinafofouffen fomnuttelija Rämeestä.
©amaSfa tarffceSfa on £änft=©uomalaifen opplais--ofafun=
nan annilla oppilas S. 21. ̂ albani tuaeftanut ©atafun-
naSfa ja oppilas D. *palanber muutamien SBiipurilaifen ofa=
funnan jäfenten toimesta ̂ äraeeSfä, joiben fumpienfin fo=
foelmat o»at ©uomalaifctte ÄirjaHifuuben Seuralle la^joi=
tetut. SBielä ftttc on pitäjän mestari Olli karjalainen waSta
mainitulle Seuralle l^tr-äntaljtoifeSti lal;ettän^t muutamia
fiitoffen ftctä»iä tarinoita, joita ttfe on feränntit ja firjoi=
teUnt fotitienooltanfa Sipcristä.

2ftitä n^t aitoja ml)öten ufeammalta ferääjältä näin on
to'ottu, olemme ©uomatatfen ÄtrjaGtfuuben ©euran tal)boSta
tofeneet f^f^mme mutaan fuunnitella ja painoon toimitetta*
mafft forjata; ja täSfä läbtee nl)t enftmätnen ofa Suonta^
laifia tarinoita, Suomalaisten luftjotben f)«irään mieli-



fuofioon turnaten, cnft fertaa liiffeelle, omaa fpntymuaatanfa
fainoamaan; »aan jo§ ntyfyinen afunfa olifl ifäänfun Ijalpa
ja fuStimatöin, elfoöu fufa ItCotn pafyagtufo fitä, fe ei ole
matfaajan f»i) i»aan feu, jofa [en pufua tiehen tatttaesfa
forjaeli.

Äefafuuu 15 ^aiwanä 1852.

(Salmelainen.



1.

Sfmcmfett fr>ftnt<u

Slmtuffetta faatu.

?eppo Sfniarinen, taFoja iFuinen, oli pajaefanfa,
rautaa pani ahjoon, ja fyiittutti. kulipa nainen pa=
jän Frmn^Ffefte, pietti nainen piFFarainen, fuuri nat=
nen fuuruFainen, ja roirffoi fepolle: »tietäifttfyän, fep=
po Ilmarinen, minun (anomani, et panift rautaa af»=
joon». Söaötaft tuohon feppo Staarinen: »pieni nai-
nen piffarainen, fuuri nainen fuurufainen! fanonet
fytyroät fanomat, minä finuöe t)i)tt)ät fafyjat annan;
fanonet pal>at fanomat, minä ftnuöe ̂ iilaroan rauban
furffuuft ajan». - »-iftäma minun fanontani», rc>irf=
f oi nainen: »^ii^toin x) funinfaan tt)ttäref)en, n?al=
feaan, roaaliffoon, faunoifeen Äatrinaan fal)bet foft=
jät menircat, menoitfa foutircat».

Äuultuanfa moifet fanomat, feppo Sfmarinen
rauban fo^ta otti a^joöta ja miettien mieleöfänfä (ä!ft
pajalta fotiinfa. Äa'n?i äitinfa' puheelle, ja fanoi:
»oi emoni f antajani, paunoS roa^Finen Fptt) 2) (äm=
peamään; f)iiIai»ammaFfi lämmitä ^iilaroata rautaa,
^iitanjammafft |>ii(an)ata Fireeä!» - äiti ftitä Iäm=
mittifin F^I^n, ja Mun poiFaanfa Ft)Ipemään. &a;
noipa taaö feppo Stmarinen: »anna, emoni Fanta*

Suom. taviiunta. l
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jani, pefla»ainen paita päälleni, fapoi(et faattot3)
jalfaani!» " - Slitt (tfloin paibat, faatiot tuopi poi'al=
lenfa, ja (eppo lähtee fi)h)t)n. Älliin (teliä ?r;l»et=
tt)änfä, astuu jo fiiruu&ti (ieltä fotiinfa »yöttömillä'
rungilla, fengättömillä' jaroilla, ja [anoo orjallenfa:
»»anfya orja uöfollinen, »äijältäpä »iljo, »aljo »arfa
folmtfefäinen firjamiin forjiin, rautaifiin rafyfeiftn,
»aöfiftin roaljaifin teräfftfttla ofyjaffida, ttnaiftlla rin=
nuffilla». - - Dtraa fttta' roan^a orja uSfollinen »il-
jon, »aljon roarfan folmi?efa'ifen ja rupeaa roalja6=
tamaan; roaan ei faa rinnusta riul)baiötul(i. £ttlee=
pa (illoin itfe feppo Ilmarinen »yöttömillä rungilla,
fengattömillä jal'otlla orjaanfa auttamaan, riufytaifee
rinnuffen, ja pistää »arfan »aljaiftn. @iita aötuu
fttte pirttiin, roaatteupi fulfelaan, ja peittää äibillenfä
jääl)t)»äifet, (anoen: »oi emoni Fantajani, (iunaoS
minua matfalleni, fofiin on nr;t lähteminen!»

@aatuan(a emon(a (iunauE(et, iätuu jo (eppo 51-
marinen firja»iin forjiin, rautai(iin ral)Bei(m, »a§!i=
(iin »aljai(in, tera'f(i(iin ofyjaffiin »iljolle, »aljoHe
»ar(alle Eolmife(äi(elle, ja (aapi (ulaa merta ajaa
(urafyuttamaan: ei faStu faroio, eifä tunnu f orjan jalfi.
Sijaa ajettelee, min aifaa ajaneefln, niin jo tapaa ne
fafybet »enojen (outajat, jotfa nainen Janelle oii neu=
»onut, ja rupeaa r;t)teen matfueer;en. - - $at(oopa
meren tafaa .fmfytoin funinfaan tr;tär, »alfea, »aa=
IiJEo, faunit Äatrina folmanneöta fartanon ferraöta

merelle, fefjii (teliä matfaajat, ja (anoo taatclfenfa:
»oi taatto(eni, minufmn folmet fo(to=mief>et tule»at,
faf(i »enoilla (outaa, folmaö forjalla ajaa». -
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atfaafaan, niin pääferoät jo matfaajat perille, ja tu*
leroat Jrmfytoin linnoille, joSfa funingaö ottaa fyeibät
jalosti roaStaan ja fyöttäa, juottaa faifenmotfella t>p=
roäöti. - @9Öti)änfä, toimittamat ntiefyet aftanfa, ja
fanoroat fumarrellen hminfaalle: »tulimme, funinfai=
[emme, fojijiffi Baunoifeen Katrinaan». - - Äuningaö
ftttci määrää Reille anfio=töitä, ja f9(99 enfiFfi: »fu4)
teiltä rooinee minulle fäärme^ifen pellon fpntää ?en=
gdttömittä jaToilla, paljaalla forfilla afaetotnalla ^u
reiällä?» »Aa, minä fr;nnän peltoft», roaetaft
feppo Ilmarinen rofyfeaett; mutta toifet fafjt eiroät
{»irroenneet ti)öf>6'n ruroeta, roaan fumarfiroat funin=
faalle, ja mentn>ät tief)enfä ^oiöten läfybettyä,
feppo Slntarinen fof)ta roalja^taa roiljon, roaljon wa?f
fanfa aatraan, ja faapi Märmel)te>tä peltoa Antamaan.
Äafyben ft)r;närän forfeubella mabot fufiiffroat pellolla,
lentäen alitutfeen aatraöta ja (epoöta päällitfe, roaan
ett>än ryfftfään fentäfyben !oe?enut; feppo fai tpönfä
l^roästi tel)bi)ffi, meni ro^feaeti funin!aan eteen, ja
fanoi: »ni)t on, funinfaifeni, f'äärmel)inen peltoft fr;n=
nettt)». - " »^)t)rcä!» fanoi funingaö, »»aan ?o6ta
rnoifen ti)ön toimeen fait, rooinetfyan tanl>uelleni lam-
min laulaa, ftil)en fuuret f alat uimaan, pienet pir6=
famaan». - - »Är;llä mä fenfin laabin», roaötaft feppo
Ilmarinen, ja meni epäelemättä tanljuefle. @tinä fun
laulun lauloi rcaan, niin l)ett fr)ntt)ifin lampi tan=

fyueHe, fii^en fuuria !aloja uimaan, pieniä pinoamaan.
@titä pää8tt)änfä, meni fitte Euntnfaan eteen taa^, ja
fanoi kumarrellen: »nr;t on teFo tefytt), mi5) määrät
tiinfin». ©anoi tuosta hminga£ fepolle: »fa
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rcäeti olet täf>a'n faatt tt>öfi toimittanut: menehän nt)t,
tuo morftamelleft, faunoifelle Äatrinalle, meren ran*
nasta fototnen lipas, jofa on aifaa monta ftellä pei=
tosfa" ollut».

3Witäs fileen? - - @epon täytyi lähteä fotoista
lipaöta etftmään, ja päätyi meren rannalle. ®iinä
näft folme nuorta nettoa rannan roietteeflä i^tutcan,

rupeft f>aaötattamaan f^eitä, ja h)feli: »oi neitifeni!
fuöfa on I>uomenla£)ja4tpa6 faunoifen Äatrinan, tiebät=
tefö?» »llffo Untamotfen roallasfa on {»
roaft, fanoit»at nettifet, »taaefa pirttinfä näftjr».
fr>fr)mäöfä Janelta, rupeaiftfo f»än antamaan; roaan
ole faiftn mofomin roaroillaft, äiä on ftfäli mennet;
tär roäf>ä tullutta». - @eppo ftita menifin llnta^
moifen pirtille, htten neurootttin/ ja fatfeli tffunoieta
fifälle. - «Siellä ittto llntamoinen mafaa ympäri
pirtin punallufftefa, jal'at ja pää u!fec-fa fi). Seppo
ftlloin Riipien menee uffelle, ja (»arpaötaa ftita fuo-
rastanfa fe6ft=pirttiin, fanoen: »anna^, uBFo Untamot
nen, faunoifen Äatrinan l>uomenlaf)ja=Upa§!» -- 2öa^
taeli ftiften uffo Untantoinen: »rooinet fieleflänt pt)=
fpä, fiinä fytyppiä, tanefta, äeFen7) annan juonten;
Iat)ja4tppaan)). " @eppo ftlloin ei arroellttt, waan
laöfeuft tlntamoifen Eielelle, ja alfoi ftina leppiä;
mutta «ffo llntamoinen fama^fa aroafi leufa=ptelenfa,
että puolentoista fr^pnärää oli fuu leroepttänfä, ^am=
päät ft)t)närän pituuttanfa, ja feppo 3fmarifen lai'
naft8) purentelematta roatfaanfa. tämäpä ei ftita
tcielä I)ätät)tr)tt9t, roaan peitti roaatteet päältänfä:
paibastanfa laati9) pajan, Faatioistanfa palfeet, roa*
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feman polroen pani afaiftmeFft, rcafeman Fäben pif>s
btFft, oiFean Mben paljaFft, ja rupeft llntamoifen roat=
faSfa taFoa taputtelemaan. $)aiba£tanfa otti rc»a£Fi;
fen fol'en, ja taFoi ftitä linnun, jolle laati rautatfet
Finnet ja teräFfifen nofan. @en !un fat ttalmiifft,
laulun lauloi maan, niin fyengen pani ft)bd'meen Itn=
nufle, ja tpönfi fen llntamoifen t»atfae>fa lentää re^
pafoimaan. lintupa fun pääft ftellä lentelemään,
rautaiftlla f^nftllänfä fatfot n»atfa^fa fuonet Hiili,
ja fylfeen te!i teräfftfettä nofallanfa fuuren louFon10;
joöta tuli titto llntamoifelte femmoinen tuöfa, että
fyäbigfänfä {»uufi fepotte: »lähtenet feppo 2sfai<mttettr
t»atfaani ft)6'määtä, niin faat faunoifen Äatrinan ^uo=
menlaf>ja=lippaan. 3Kenef>än meren rantaan; fuöfa
nä'et folme neitoa rannalla istuman, ftinä on lipaS
Riettaan peitettynä».

@en fun fuuli feppo Ilmarinen, pujotteliiffe
linnun fairoamaSta folo^ta llntamotfen n)atfa6ta ul'oö
ja fyarpaöti uffeöta pihatie, lähtien tyeti meren ran^
taa aetumaan. @iellä näfi ne folme neitoa, mitFä

jo ennenfin, ja fanoi fyeiHe: «oi ^n)ät neitifeni, an*
tafaa faunotfen Äatrinan f)uomenlal)ia=lipae, uffo Iin;
tamoinen fen jo minulle lupafi!» - »£)ta, taaöfa
on fyieBaöfa lipaö! - no^ta, Fanna!» tmrrtciroat
neitifet, ja neurooiroat fepotte, htfjun oli lipaä peitet=
t^nä. ^)än filloin lippaan Fairooi I)teFaöta, Fantoi fen
FuninFaade, ja fanoi: »tägfä on n^t FaunoifeHe Ä'at=
rinalle ̂ uomenla^ja=lipag, jota panit etfimaan!» £99=
tyt jo Funingaö fepon teFoifyin, Fun Fotoifen lippaan
fai Untamoifelta lunaStetuFfti tpttärenfä, »alFean,



6 1. ©cvpe 3fatavffeu foftittit.

Ufon, Faunotfen Äatrinan antoi Janelle naifefft, ja
fiunaft fyettä matFalle.

Suoöta totut jo feppo Ilmarinen naifenfa Fera
Ftrjannin Forjiin, vr>iljolle, rcaljolle rcarfalle FolmiFefät-
felle, rautaifiin rafyFeijin, maöFtjiin »aljaifin, teräEfi=
fiin ofyjaFfiin, tinatftin rinnu!ftin, ja Icifft fulaa merta
ajaa (uraf)uttamaan: ei Ea§tu famto etfä tunnu Forjan
jätfi. - Sljoi, ajoi, niin jo 90 faamutti meretta.
@e^po ftita lauloi laulun, niin (amagfa ft)ntt)i faari
feöfi=merefle, fu^un laöEiiFfe natfenfa fera ma!aa-
maan, Semättiin fiinci fen työtä' aamuun faati, niin
feppo Slntarinen jo ^eräft uneetanfa, ja ?atfal)ti fu=
peellenfa, maan eipä naista enää näl)nv)tMän. Stoufi
ftfloin muoteeltanfa, läfft faaren rantaa astumaan, ja
lufi fotfat faiffi faaren tyrnpärillä. kulipa tyfft fotfa
Itifaa l>eti. @en Fun näfi, lauloi feppo laulun fo&=
ta, ja fanoi: »eläö peittätybty, Äatrina, täöfä olet!»
ja famaöfa ftynttyi fotFaöta nainen järlllenfä. Säty=
bettiin fiitä taa& fulaa merta ajaa furafjuttamaan, ja
Bul'ettiin min aifaa lienee EufettuFin, niin jo taaö työ
faarouttt matfalla. Sauloi fifloin feppo Slmartnen
laulun, niin faari ftynttyi merelle, ja laeFeuftrcat ftifyen
lepäämään. Äului fe työ fttte, ja aamu tuli, niin fye-
räfi feppo maEaama^ta, ja Fatfatytt roiereenfä, n?aan
ei naista enää olIutFaan. S^ioufi tuohta Fitruueiti rcuo=
teeltanfa, ja FaiFFi puut faare£fa lu!i, niin tyFft puu
IHFaa tuli. @ille lauloi l)än laulun, ja fanoi: »elä£
peittätybty, Fauniö Äatrina, täöfä olet!» ja tuoöfa pai^
Faöfa ftynttyi nainen jäfillenfä. - - S^tui feppo 31*
martnen fiitä taaö naifenfa Fera Firjamiin Forjiin, n)i(=
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jolle, roaljolle roarfalle folmifefäifelle, ja faatiin futaa
merta ajaa furafyuttelemaan. Äufettiinfjan fen päis
n?ää, funne 90 faaroutti, niin lauloi feppo Slmarinen
laulun, futen ennenfin, ja merelle laatiutui ll) faari
moinen, jofyon laefiiffe naifenfa roiereen maEaamaan.

- kulutpa 90, ja päiroä rupeft roalfeamaan, niin
fyaroaitft feppolHn unegtanfa ja fatfa£)ti fatnaloonfa,
n>aan etpä' naista ftina' ollutfaan. - Suolta fuuttut
jo fe»po Slntarinen naifeenfa, fan)al)ti rouoteelta, ja
fai faaren rantaa fiertamcian. ©iina Mrpellegfdnfa
hm fimet luft faaren ympärillä', niin i)!fi fin>i taaö
liifaa oli. - - »(£la »eittarybt), .Katrina, tctefa olet!»
fanoi f)ä'n fyeti, ja Fun laulun lauloi roaan, fr>ntr;i
nainenfin ennollenfa. @iitä »ufyui fe»»o roiljoiesfan-
fa: »minä ftnun ta'uttaft, fauniö Katrina, dian tr»6'td
te'in, dian puolta nd'in, ja find r>l)d minua »etteletj
niinpä menefin t'dfft pdimdlfi merelle afumaan!» @en
fun fai feppo fanoneeFft, laulun lauloi ^eti, ja nai=
fenfa, roalfean, roaalifon, Baunoifen Äatrinan !irojt
fajawa!ft 12) merellä' rcasta^tuuleen Fdtfe lentelemddn.

9JJutta fdroipd ifdmdfft naifettafin eläminen, ja
feppo rcaöfeöta rupeaa itfettenfd naista laatimaan-.
Saufun lauloi enftmaifen, niin jo fyntyi inel>minen;
ftitd lauloi jo toifen, niin fyenft tuli fr;bdmeen nai=
felle. - @en oma=tefemä'n naifenfa roiereen rupeaa
fttte ma!aamaan; toifen Mtenfä panee naifelle poroeen,
toifen pistää omaan poroeenfa. @iitd fun fyerää
aamuifelfa ja focttelee fäftänfä, niin ht itfelldnfä
porceöfa, fe lämmöt, toaan fu naifen poroeSfa fe voi*
luinen. ^a?ift tuohta feppo Ilmarinen, tafoja tfui-
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nen, noin tMcin: »FenFään elä laatimaan rjupfa
U' " ' "' ' J

ta, ota malmit laabittu!» - " Sftuloi fitte laulun toi-
[en, niin muuttui Fajaroa naifeFfi jättenfä, tualfeaFjt,
roaaltFoFft, FaunoifeFft ÄatrinaFft, Futen luonnoätanfa
ofifin. @en fera totut fitte toHjotte, maljolle war^
faöe refeen, ja ajaa fattyafmttt fotiinfa, jo^fa äiti

]3) minianfci.

SclitvifftS: l, .&iif)ti.H'n = .^fttciit, £mtcn? 2, h;tii = fiiuna.
3, frtatiot = fioufut. 4, fu = fufa. 5, m f = mifä. 6, uffesfa =
onjeSfa. 7, ägfcn = fitte >»a§ta. 8, lainafi =; nieiafi. 9, liuitt =
laittoi, trti. 10, (oitfen = folcn, rei'a'ii. 11, laatiutui = fyntijf, il=
meBttif, tuli. 12, fajareafft = ficfifft, fatatcftfjt, tiiraffi. 13, »a*tap =
etti ivaetaan.

JS.

ja Sapfo*

Sippo liufaö mieö, metfa'n=Mtt)ija', Fa{)t>en tome=
rinfa f erättä ennen muinoin IciFft petran ajantaan. ̂ )a'i=
t»arn Mn)in)d't metfaa, niin tuli Reille 90 ftettd', ja me=
niwat metfa=möffiin pimeätä pafoon. @en t)ön ma=
faftreat fttnä möfi^fä, ja Bun tuli toinen päircä, läf^
fmät J)iif>tämään taaä, ja möfiltä (äl;tie6fänfä foliöti
Sippo fufftanfa, ja fanoi: »pitää tänä päimänä faaba
riista fuffette, toinen toifette, Eohnae fauroatte». Sugfin
pääft»ätfään ItiBteede, niin tufi fyeitte Folmet petran
jäFet, ja niitä jättiä ntpöten run f)iil)tin>ät, lö^ftmät
Folme petraa, faFft farroiFFain, FolmaS loitompana
trrallanfa. @anoi Sippo toifille: »p^täMä miehet
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nuo FaFfi, ne omat teibän rcaroille täf>än pannut;
minä (äfjben tuolle r^belfe jäFeStä». - SReniFin,
ajot, tyttöä fen päireän iltaan a6ti, ja FuitenFaan ei
tasoittanut petraa Fiinni, rcaiFFa Ftyllä oli liuFa£ f)iif>;
tajä. Suli nmmein talo eteen metfäsfä. $)etra juofft
attuuFfefyen pif>alle, ja Sippo meni perästä. Sfäntä
feifoo pihalla, roanfya uFFo, parta, Buffet FaiFFi Fuu=
fen naaroaöta. »D^o^!» (anoo, »Fen lie Fonnan
poiFa oriani tänä päircänä |>iFeen ajanut?» -- gippo
tuli ftifyen, tern>el>ti uFFoa, ja tobieti: »minäbän fen
ajoin enFä tatuoittanut FuitenFaan, tänne pääfi pi=
fyaan». -- UFFo, joFa oliFin £apio, fanoi ftil>en: »no,
Fun olet iltaan pimeään orittani ajanut, niin Fät> tu=
pääni pöfft. Sippo menee npt Tapiolan pirttiin, ja
Fatfoo; täällä on petraa, l)irn)eä, täällä Far{>ua, re-
poa, futta ja FaiFFea metfän riiötaa, mitä maan olla
faattaa. £apio fr;ötti tltaifen Janella ja l)i)tt)änä piti.

" Slamulla fitte aiFoi Sippo rurceta poi§ mene=
maan, maan eipä löt)täm)tFään fuFftanfa. Äpfpv) Sapi=
olta fuFfta, it»aan Sapio fanoo: »etFö tal)toift jääbä
n)än>r;Fft minulle, minulla r>Fft tt)tär maan on?» £ip=
po ma^taft: »jäiftn Fr^llä, mutta Föt)f)ä miee olen». -
»£oo! elä fiitä Ituoli», fanoi Sapio, »et ole För;l)i)i)g
miFään miFa, meiltä faat, mitä mieleft teFee». 9lait=
toi ti)ttärenfä Janelle, ja Sippo liufag miefv metfän=
FäTOtjä, jäiFin rcäropFft lapiolle.

Äoltne muotta Fun oli lapion »äiDtynä', jo poi'an
fai lapion tt)tär. Sippo fttte tahtoi mennä Fotif)infa
Fäi)mään, ja pr/^ft lapiota imemään ttfeänfä ftnne.
Sapio fanoi: »Fun te'et fuFfet minulle mieltäni
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ten, niin h)lld padfet». Sippo fyeti meni metfddn, ja
rupeft fuffta telemaan, ©ielldpa tiainen puun offalla
istuu ja laulaa:

»£it tii tiainen,

SÖati futi »arpuinen:
SJ)ane offa olfafyafen, *)
^)äd' afeta pd'lMf)d'fen! 2)»

Sippo Jöi^Bafi paalifaHa tiaista, ja fanot: »inttd, fyer=
ja, ftina ti)ield minguttelet?» £e?i fuffet faifttta fet=
noin !orie>tetut ja miten n>aan parhain fat, ja i»ei
SaptoUe. 3!apio foetteli fulfta, »aan fanoi fo^ta:
»ein>ät ole fuffet pdteredt minulle». Sippopa toifena
pditt)dna niin iMdn meni fulften te'entddn. SaaS
tiainen fiella ietuu, puun offalta laulaa:

»£ii tii tiainen,

SBati futi rcarpuinen:
^)ane offa olfa^afen,
^)dd afeta pälfafyäfen!»

«X$ofoö findfin olet tdSfä taas pafifemaöfa!» fanoi
Sippo nnfjoiefanfa, ja peitti tiaista lastulla, di x)m=
mdrtdnt)t fen ttaifen fanan jalfeen laatta, »aan tefi
htten meibdnftn fuffet, ja toi ne lapiolle. - »S"i=
»at nämä ole minun fuffeni», fanoi taaS 3!apio.
9lo, fiitd fun folmcmtena pdi»dnd »iela metfddn me=
ni, ja tiainen taaö tuli laulamaan:

»£it tii tiainen,

Söati futi »arpuinen:
$)ane offa olfabafen,
$pä'a afeta pd(fdf)dfen!))
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ajatteli Sippo: »jabFa te'en, Futen FdfFee, etf)än tuo
turhaan Fdijne laulamaSfa!» SdttiFin bpmdn meFa=
ran3) (uffen alle c(!aafen, [en p aa'hän fatutti4) pdl=
Man, ja mei fuffet lapiolle, »itä, nämaban omat
minun fuFfeni!» (anot Sapio, Fun Foetteli. S^t pdd=
fet pois Fotiift». SdFfi faattamaan Sippoa, ja fanoi:
»Fun npt ebelld bjibbän, feuraa ftnd minun jdiFidni
ja jaa ftiben ̂ öFft, jo^fa aina fomman fian nd'et;
mutta te'e maja tarFFa, jott'eit»dt taimaan td'bbct ld'n?itfe
paista». @iitd Fun IdFft Sapto ebelld bii^tdmddn, oFfat
bdnen fuFftefanfa pt6tin>d't jaPen, ja niitä jalftd mpö=
ten l)iibti £'ippo naifenfa ja fapfenfa Feralla peraSta.
Söaeta iltaifella ndFt)i enfimdinen fomman fta, ja
fiind oli birtt?i paistettuna iltaifeFft. SeFimdt majan
ftiben fyaitmiöta bi)t»dn, Faton rilen tarFan laatimat pddl=
le, ja roetiroat al>Fion, joSfa lapfi oli, ftfddn. @iind lepd^
fiwdt t)6n, niin IdFfimdt aamulla taaSFin bitbtdmdan,
ja birmen libaa ottimat eroddFft Feraöenfa. 2öa6ta
iltaifella taaö' fomman fian totfen lö^fimdt, joSfa oli
petra tapettu ja paistettu. £aa£ f)arcu=majan laatimat
^len tarFan, ja abFion lapfen Ferafla fifddn metimdt.
2)ötd ftind lemdttpdnfd, IdFftmdt aamulla taaS ebel=
lenfd, ja iltaifella maSta Folmannen fomman fian föi)=
ftrodt, niin fiind metfo oli tltaruo'aFft paistettu fot
min. - »9h)t, Fatfo, Foti loittona ei ole, Fun metfo
maan on patetettu», fanoi Sippo. Saajan maan bar;
roan laatimat, ja abFion lapfen Feralla fifddn pani=
rnat. Rumettiin maFaamaan fitte, niin taimaS Fa=
joStui 5) ^ölld, ja tdl)bet tairoaalta rupeftmat ban>u=
jen lamitfe paistamaan beibdn pddllenfd, Fun fe maja
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niin fyarrva oli. 9louft aamutta Sippo maFaantaSta, niin
naista ei niin Fuefa ole; meni ul'o£ fatfomaan, roaan
fuFfen jdlFiä ei niin Funne ollut, di tiebd' nt)t Sip=
po, Funne mennä, Fun fuFfen latua ei nd't>; tötuu
fiina lapfenfa Ferafia majan eoeefd, Fatfelee, niin f)ir;
mi juoFfee ftrcuitfe mi) f) ottelee. -- Sftuuta ei näFtm^t,
ilta jo tu(i, ja Sipon täytyi fti^en työFff jaamdn. 3Ia=
mutta taaö metfo paistettu oli, ja l)irn?i taaö juoFfee
mt^öttelee ftrouitfe. @iina Sippo monta muotta lap=
fenfa Feralla eleli f)attm=maja6fanfa; metfo joFa aamuna
aina oli fyettte paistettuna, ja l)irn)i joFa pdirodnd
firouitfe fiita juoFfenteli. Äaörooipa lapfiFin fuurem=
maFft, ftitä tuli poiFa t)len tolFuFaö, niin FdöFi ifänfä
pillin femmoifen laatia, niin fye pifliöta fiita Fatfoifu
roat, onFo Foti loittona. Sippo jouteefanfa teFiFtn
pillin moifen poi'allenfa, ja fe Bun Fatfoi pillistä
rcaan, fanoi l>eti: »emme oleFaan Fobigta foittona,
ai»an olemme petton aita^miere^fd». 3« ^e fiita
Fun laFfircdt n?aan, niin pdd'ft»dt famagfa Fotiinfa.
@iitd fe on Säpin alFn ld'f)tent)t fiita pofaöta. -
@en pituinen fe tarina.

@eltt«f[tä: l, otfafnifeit = fuffcit po^jaSfa olereaon juowaan.
2, Välfä{iäfcn = jaCan itään. 3, mefaran = offait f)iiarufait. 4, fa»
tutti = nfctti. 5, f>ijo§tut = firfaätui, fdiveft.

3.

SÄctfdn
uncraJfanfnfta tiirtiiDtta cu tiftääffemiitf:

©affafaifilla: l, Äatfc: Dcutfcfje ffljärdtcn unb ©agcn. ®cfnnts
mcit uitb mi t 9tnmerfuugcit bcrauf-gcgcbcu van 3"f)nuit SBtlficIm SBcIff.
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edpjijj 1845 3l:o 11, ftmut 93-105, ,,25er fii&ne Sergeant,,. - 2,
fiatfo: Jlhtbcr* unb .§au£imärd)eu. Oefammclt burdi bte Öniber ©riimit.
ÖJöttingen 1850. 2 Saiib. ftmnt 33-38. 3i:o 91: ,,2\U ttrbmämte.
fcit". - *puo[ii(aifiHa: Äatfo: <polnifd)e Söolfsfiigcit uitb OTärdjeu.
5(uä bem ̂ olnifdjeit beä Ä. S. SBouctrft »on griebtirf). .§. ?e»eftant.
Serlin 1839, £>rtttcr SBud), 9l:o 6, firout 119-123, ,,S5ie bvei 'Snibev".

I. SÖliffo SHetfoIrtinen,

DU ennen muinoin mie$. ®e tuli rifoffen alai?
fefft, ja paFeni metfäan ri!o&tanfa piiloon, ©iettä
olift miehelle el;M tuho tullut, ifun oli paraö fybän;
talroen aifa; »aan metfän impi FeFfi fjcinet fiella pit=
lemasfä, ja »ei omaan Fotiinfa, mi oli bänelfä !au=
Jana metföiefd'. tiehen ftelfä oli ^»ä olla; fie afui=
n?at fowinno6[a FeöFenanfa, ja rupeftmat t>f>tena elä-
maan, Futen mieö ja nainen ainaFtn. @tita Fämi
metfän impi Fof)tuifeFft, ja Fefan tultua fpntpt IjeiKe
poiFa, jolle SKiFFo SOJetfolainen pantiin nimeFjJi. 9JZieö
ftffoin palaft metfä§td' Fotiinfa, ja wei poi'an Feral=
lanfa; eibdn muuta - rupeft laetanfa f^öttämciän,
fttd' miefjeFft FaSroattamaan. - - @e Fun pdäftFin ta'9Ji=
iFäifeFft, ftitä tuli mieö uljaö ja oiroallinen, ett'ei pa^
remmaöta apua. 2llFoi ftlloin ifd tpöta' tuumata poi';
allenfa, ja pani fyänet ̂ uuf>ban aiban panoon. ^a'=
ma Fun tr>ö((enfa meni, fe nt)f)ti fuuret petäjät juu-
rinenfa, ja teFi niiltä aiban moifen, että ifä buubbalfe
tulleefanfa fäiFäbti poiFanfa reoimaa, ja Janella ftinä
FuubeFft TOiiFoFft tt)ötä oli njeräjätd tyuufttaan faabe6;
fa. Mietti tuoeta ifä mieleefänfä: «furmattan>a^an
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tämä tämmöinen fiFiö on», paatti lähettää bänet
poi£ Fotoanfa, ettet bäneStä fen Foroemmin rca&tu&ta
olift, ja fanoi: »menepä, poiFant, Mi) FuninFaalta
»elFant, feula Fuftaa, feula f>opeata!» ̂ poiFa totteli
ifänfä fanaa, fai f) eri matFaamaan, tuli FuninFaafen,
ja fanoi: »maFfapa taattoni roelfa!» " »@ibd'n mi=
nutfa ole ntitä raelfaa», fanoi funingag t»iE)aife6ti,
»mifä finä olet rcelfoja?» SSJJutta QJJiffo fiiöti ^d1,
ja fanoi: »maffa poi§, ntifä maffettan?a on!» @iitä
funingaö fuuttui filmittömäfft moifeen tpfjjän tx>elFo=
jaan, ja pani !olme fataa fota=n>afea ]) I)äntä ta^=
pamaan. 9ie fun pääftoät toratantereetle, 9JJi!fo
9)ZetfoIatnen rauta^faitreallanfa if'erran fi)»a((utti n>aan,
niin faiER oli»at maaöfa. @iitä h)fi)i taaö funin=
faalta: »etBöS tnaffa taattoni »elfaa?» Äuntnga^
fuuttui Stifon puheelta järsin paljeinmaFft, ja ttjönft
fuuft fataa fota=wäfeä toratantereeKe; »aan eibän
nttetäMän tifää lafyten^t. Söiimein tpönft jo ^hbeEfän
fataa fota^mäFeä SOJiFfoa t^l^^beötänfä kurittamaan,
»aan fyän ne!in fobta löi. 9fo, fttte täptt)i jo Fu=
ninjaan antaa vatjaa, feula fultaa, toinen bopeata;
ja SKtFFo SJJetfolainen ra^at toi taatoUenfa. <Siitä=
pd'ö ifälle taa§ l;uolta tuli, f un poifa Fotiin palaft;
ja FäFefi taaei tpöt)ön laittamaan. Janella oli Faura=
t>uul)ta, jota tt)aaFa=lintu Fän>i fpömäofä, niin ftta
lintua Fäefi poiFanfa ampumaan. " SJfiFFo filloin
fteppaft rautasjoufenfa, jolla läffi ampumacn. .Kun
menee finne, i)bti)^pa lammin rannalla toinenFin roa=
Fennx, jolla mal)o lef»mä on fättänä2) ja FoFFo=bonFa
»apana onFiee-fi. »SDletpa ftnä »äFercä
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[anot 9Wiffo, - »Sn minä rcdferoä ole, SRiffo SJZet*
f o lainen »päEetv-d on», jpaStaft ongittaja. " " »£ä&=
fäpd (e on!in!» n>irffoi ftifyen 9ftiffo. - " »9to, Eun
olet tägfä», [anoi toinen ja fyerfeft onfima£ta, »niin em=
mefö ldt)be r^teen feuraan?» »Aa, lafyfädmme roaan!»
fanot SO^ifBofin, ja faatiin ^I)tend matkaamaan. Äul=
fircatljan t»df>dn matfaa ebelle, niin tyfytyi I)eil)tn fol=
maö mieö, jofa fa|)ta n>uorta ̂ ^teen loufuttu -
»Dletpa ftnd tt)dfewd», fanoi SJiifBo, »f un f af) ta
falliota rinteen louhitat». - »^n minä mdferod ole»
fanot n>uoren=lou?uttaja, »SÄiffo SJtetfolainen rcaferoä
on». " SSJZiF.Bo ftffoin ilmaiftfye Janelle, ja rauoren
loufuttaja laFft Beralla. Äolmen feöfen fuFettiin ftitd'
npt faura^uu^balle, ja ammuttiin ftelld' i»aafa4intua,
fufin aina touoroetanfa; rcaan et ofattu. ^Rumettiin
fileen fttte »partioimaan, funne näfpiff n)aafa=lintua
tafaft tuleivafft; »aan tulija ndlM obottaeöfa, DU
lebmi^farja fiina Bit«l)taa lifelld, niin tapettiin fielta
ma^o le£)ind' joufoöta, että ruo'alle ^dd&tdiftin. ©e
ongittuja ru^eft fttd Feittdmddn, ja toifet ftlla aifaa
»artioireat fyuufytaa. Peittaa (tina fe mieö Falliolla
roffaa 5 roaan fun fat roffa »calmiifft, nouft fielta
fallioeta roanfya afta, rauta=f>amma§, fdtpi feittdjdn
(uoffc, ja fanoi: »anna, potFa=ruffa, tämä roffa mi-
nulle rt)t)|)dtdffeni, ndlfd on!» - »Dn talle parempia^
fin fpöjid» fanot toinen, fdöfien affaa ^oiffeen;
»aan tdtnd rupeft wdfifelld l)dneltd roffaa ft}ömddn,
ja ftind noitft Iteibdn rodlilldnfd tora. SBitmein ^ddfi
jo affa »roitolle, ja fdrpi rofan »»atfaanfa. SJJie^efle
I)dtd fdteen, al'a »että fdi)bd ja (uiöta roffaa feittdd.
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3!uli»atpa toifet to»erit [rämään, niin fummef[t»at
ruofaa, [anoen: »mafea ennen tuli madosta lefymäetä
rotta, ei ndin f olatta». - - SDJitäS ftitjen; tyfttyan
fe fetttäjä »i'an tieft, »aan ei tohtinut »irffaa
niitddn.

tapettiinpa toifefft päi»äf[t toinen leb" mä, ja pan=
ttin toinen mie£, »uoren^loufuttaja, feittamddn. ©itte
fdtt»i [ainoin ifddn/ Fun ongittajadeftn, ja (opuöfoiöta
luiöta al'a roffaa uube(fen[a feittamddn. Sulfaan
taaS [j)cmddn, niin maieteltaan fetttoa ja fummefjts
taan: »roffa rojaffa, tulihan ennen madosta lefjmdetd
mafeampt roffa». " äÖuoren=Ioufuttaja [tiloin [el*
roittt aftan, ja tunnusti afan [t)öneen. 9^0, tapetaanpa
taaöfin tnafjo (e^md, ja S0?iffo 50Jet[o[ainen it[e jddpt
fo(mannef[t pain>df[{ feittamddn. - Äeitti [tind, feitti,
funne [ai jo roffa ?t)p[9tnd'iftöen[<5, niin nou[t taaö=
fin [e [amainen affa rouoren loufoöta, (d^e^i I»dtt;
td, ja [anoi: »annapa, poifa=ruffa, tämä rotta mi*
nun r9i)pätdf[eni!)> - Soitto 9Jlet[olainen ei ruroennut
[itä af alle antamaan, »aan [anoi far[aa§ti: »on talle
parempiafin [r;öjid». @iitä [uuttui jo affa, ja rupeft
toraamaan; »aan eipä pitdnptfädn SJlifolle, [e
fa[t [en tuf)'af[t faflioon, ja työnjt luut rouoren
foon. Su!iwat [ttte toi[etfin [r;ömddn, niin roffa ra6=
wanen oli ja t>p»d, niinfun malioeta lef>mdötä ainas
fin. @i)6mä6tä pää^t^ä mennään [itä afan raatoa
fat[omaan, »aan [e on jo fabonmtt. - - »Siä fyuoli,
[e »irfo[t »ield, ja meni fallion foloon», [anoi SJtif^
fo; »»aan et fä' »ielci [tnnefdän [äilt>, roielä mä [tnut
jieltäfin [aa»utan!» -- Sef»män na£)'at, ne folme ma=
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f>on nafyFaa, reiiöetttin f>ett remeliFft 3), SKiFFo paneu=
tui poFjuFFaan, ja toroerit fairoat laSFemaan. »Saos
Maa reaan», fanoi §D?iFFo toiftlle; »Fonfa minä
nen, ftfloin noStaFaa 916$!» - 9lo, lagFetaan,
taan alemmaFft *)f>ä, niin Fofytaa ftellä toinen maail=
ma, fauntg ja if>ana futen t)I&äättäfin, @aa^i 9ftif;
fo SOJetfolainen outoja feutuja fiettä Fatfaetamaan,
niin tääflä talo on, ja ftifyen fun menee, ftellä faus
ntö tpttö fangaäta ftttoopi; muuta ei nä'^ perhettä
mitään. - - @i(le laatii SSJiiffo 5D?etfolainen termeifct,
ja rupeaa nötjräött puhuttelemaan j rcaan t^ttö fäi=
Eäf)ti l)äntä, ja fanoi: »oi imevähän maan mieö, Fun
fa tänne tulit, - annahan maammoni tulee, fe tap*
paa finut». - »@t f)än jaffa tappaa», fanoi SJJiffo
9J?etfolainen mafaifeSti. SBaan tyttö, jofa oli t^mi=
fen fufua, i)lä=maailma§ta ennen maraötettu, neumoi
fyäntä, ja fanoi: »et finä, poifafeni, maammollem
tora^fa pibä, fe on roäEeroä; »aan f*un alJanee fi=
nua t»oittaa, niin tuoöfa on f)äneflä altaaefa »äfi=
raetta, roalau ftnä ftllä, ja faaba muuta reettä ftaan,
äSfen finä f)änet reottat». ©pä atfaaFaan, niin tuli
atta fotiin, fe oli fe famainen, joFa faUioHa rofan
oli färpänt)t, ja fun näfi SDJifon, Mret I^eti Janeen
fäftn, fa fanoi: »jofo tänne tulit, fyetttio, »aan Fat=
fol>an, fyU täältä läljbet!» - SKifFo STOetfolainen
lufal>teli jo polmillenfa, niin pprfi Fuulta päireältä
»iimeifen Ferran f>t)roä^tiä ottamaan, meni altaan
htoffe ja realautut fiinä, Faafi muuta reettä ftaan, ja
tuli taas> Foettelemaan. Stureetaan uubef^tanfa toraa=
maan, niin jopa 3lopa Iufal)teli polreiffenfa.

©uom. tarinoita.
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rouoroStanfa Fuulta, päircältä {tymäetiä otta*
maan, ja roalautui altaaSfa, voaan fiinä roielä enem«
min fyuonont. (Siitä hm tuli toraan taaS, eipä pibä
enää pataan; SJUFFo Sftetfolainen SRcroan rufytoo fti=
fyen paiFFaan, fanoen: »<£tf)ätt n^t enää tcifonne!»

@iitä |e tptön feralla t)f>teen tuumaan. ^)an*
titn I)t)tt>v)t)ö faiffi remelin pohjaan. Stfe rupeft
SÖfitto SJtetfolainen alimaifeen poijuttaan, pani fen
tytön roäfyän plemmäfft, ja m>f>täift remeliä. Soifet
ftttoin ^eitä rcetämään, no6tin?at, noötimat r;(emmäF|t
p{>ä; roaan fun nähtiin fe tyttö ja ^pro^ö, leifat-
tiin remelt poiffi, ja nostettiin tr;ttö maaHe. @e
SRiffo SSJZetfolainen meni finne, fyurafytt läpi tnaan
piirin toifeen maailmaan. (Siellä hm Mroelt, r;{>tyi
leöh'=af!aan, jolla ei ollut lapfta, ja rupeft ftlle ottOf
pofafft. @iinä roalta!unnaefa annettiin jofa taloöta
aina lapft ja lammaö lo^i=Märmeelle. Sulipa jo hmin=
Faan tyttären rcuoro. 50?tfFo SKetfolainen fattui ul=
Fona Färoelemään, tuli Fotiinfa, ja Fpfyi: »miFä fe
on, maammoni, Fun puoli rcaltaFuntaa nauraa, toi«
nen puoli itFee?» »ÄuninFaan tytär on lohikäärmeelle
annettaroa», fanoi leöFt=aFFa, »fttä puoli »altaFuns
taa itFee, toinen nauraa». - SäFft SJiiFfo (illoin
mieFFoinenfa finne, Fuöta ttFun Fuuli, tytärtä lol)i=
Fäärmeeötä pelastamaan, ̂ tyttö täällä istuu, lammas
fpltöfä, ja itFee, ottajatanfa muottelee. @iita menee
SiJtiFFo tytön luoFfe, rupeaa puhuttelemaan ja fanoo:
»FairoeleS, tr>ttö, päätäni, jos nuFFunen tyliift, fano
mulle, Fonfa noufee Fäarme mereltä ottamaan!» £t)ttö
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ottifin poi'an pään fyliinfä, ja rupeft fttä
maan, n>aan Fun näft roeben mereöfä lenfuaman,
fyerättt jo fyliinfä nuFFumttta, ja l>uuft: »jo tulee
Folmipäinen faärme ottamaan, folmelfa fylettä mprfft)
fuuöta fuil)Fuaa!» - SftiFFo Sftetfolainen (illoin noujt
tyttären pehmitä, f arot fäärnteelle »aötaan, ja fanoi:
»fatfoS ?äärme:ru!Fa, fun fotift palaa!» - Ääärme
fol)ta fääntyi fttä fatfomaan, ja ^än miefatfa firoalff
ftttä faifft päät poiFfi. - Spttö ftHä tarootn pääft
fäärmee^tä, ftittt peta^tajatanfa, ja läfft linnoitte ta-
faft, joöfa noufttcat i(ot fuuret, fun npt ainoa tt>tär
elämänä fotiin faatiinj reaan 9Wiffo SKetfoIainen pa*
laft maammonfa (uoffe fotiinfa. - Sulipa toinen
päiroä. 9Kiffo SJZetfoIainen taaö meni pihalle, ja
fuult ttfun [teitä, Fttten eileinfin. Dttt mteffanfa
ropötte, täfff ääntä fof)ti fulfemaan, ja tuli meren
rantaan, ©teliä trittö istuu, lammaö (pliöfä, ja it-
fee taa^. - " »Äairoeleev tyttö, päätäni», fanoi SJZifs
f o ja läf)e£tyi rannalla ietujata, »fonfa noufee fäär=
me ottamaan, fano minulle!» - ^tölle l>r;n>ä mieli:
»tämähän tämä on etletnen mies!» istut Janelta
päätä faimelemaan, ja SKtffo uinahti tytön poimitte.
Äofyta näfi tyttö fuitenftn meben lenfafytelercan, ja
[>uufi af f ia: »jo tulee!» SfttFFo aKetfofatnen famaf>tt
jtitä fetfallenfa, Mroi FäärmeeHe maataan, ja fanoi:
»fatfopa, hm pääft aurinFona merellä trieree!» Ääär=
me, joHa oli Fuufi eri päätä t)Fftllä fiartiotlla, fään=
tyt mer;tte fatfomaan, ja SttiFfo ftttä ftlpoi fyfc
neltä fatFFt Fuuft päätä poifFt. ©iitä pääft tyttö
taaö man{)empienfa luoFfe linnoille, jo6fa tuli ^ettte
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$t)tt)ä mieleen; »aan SJZiffo SOletfolainen ftirefyti f o*
ttinfa.

Suli foltnaS pätreä. SD?tBfo 9ftet(olainen meni
pihalle ftlmiänfd pe(emään, niin Fuuli taaefin oubot
äänet ulEona, ja Mrci maammollenfa (anomaan: »miM
fe on, f un puoli rcattafuntaa itfee, toinen nauraa?»
- »@e tulee n>iela i(ompi, p!)bef(tpd'inen lo^i^äär-
me funinfaan tptdrtä ottamaan», (anoi maammo,
»M)t>e$ti on jo ti)ttö=rauffaa meren rannalle fule^
tettu, »aan minM lienee »otman Fautta (ai(r;ni)tj
n^t taitaa tul>o tuCa reiimeinfin». - Sulfin fuuli^
faan 9JZi!Eo 50?et(olatnen maammon(a (anat, niin
»neni taa6 mieHoinen(a tpton luof(e rannalle, ja
^ä'ntä pd'd'ta'nfa faircelemaan. Sr;tölle taaö
mieleen, fun tun(t enti(en pela6tajan(a, (uoötui l>eti
yoi'an |»t)t)ntöön, ja rupeft Janelta päätä et(tmd'än.
SJiitto S0?et(olatnen nuffui taa(en (tif)en tyttären (nltin,
waan ei faufaafaan, fun näf^i jo fdärmc tuleroaffi,
niin nostatti tpttö poifaa, ja l)uu(t: »jo tulee!» Sama'
ftöoin fa»af)ti une£tan(a, Mmi Märmeelle eteen, ja
ftlja(i: »fat(o, jär'in (uurempi peto jäPeStäft tulee,
fpöpi (tnut!» Sto, Märme f un f ääntyi jäl'eflen(ä fat*
fomaan, 9Jjiffo 9J?et(olainen famaö(a far(i Janelta
faittt t)^bef(d'n päätä maahan, ja tappoi (til)en
faan. £äe>täfö6 nv>t Bunin!aan tt)tär if)a§tut

^tt)iHän(ä painoi (ormuf(ella merfin poi'alle ot(aan,
jotta tunti(t, ja Biirefyti linnoille; maan SÄifFo
folatnen meni maammon(a luo tafa(t.
fitä mieltä ttebu^telemaan, fu Märmeet tappoi, jotta
^d'n puolen roaltafuntaa ja t9ttd'ren(ä (ille antaift.
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jofa fen pelasti. £e?i linnoillanfa pibot, joihin tulee
f)t>rcdd, fmonoa; n>aan et tunne tyttö. Slntoi nnt*
«lein fttte funingaö fuuluutoFfen, että faifen rahaan
piti htlfea t)f)ben portin läpi fydnen ndl>bd?fenfd.
£ulee raf>roa6ta taaö fo'olle, fufin portilta fulfee
roucronfa, n?aan et al'a mieltä ndF^d'. Äuninga^
ftitä jo fuuttut tpttöönfd', f un ei endd ottut muuta
fun ripeitd idfelld, että: mittainen4) fe onfaan finu»
pelaötajafi! SDiiffo ?DietfoIainen nd'et Reittiin n>if>o*
»iimeife!ft. Sulif>an n?iimein fttte fyänFtn portille/
niin funinFaan tr;tto Biepfafyti Janelle faulaan, fuu*
ta, nenda antoi, ja fanot: »ta^fdpd tdma onfin mun
pelastajani!» - - »9lo, finulle en faata muuta palfins
toa antaa, hm tämän tyttäreni», fanot funingaö
ilotefanfa, ja tert»el)ti 5KifFo 9Wetfolai^ta. ̂>dn fui*
tenfaan ei ^uolinut, fanoi fillä maalla ei toimeen tu«
len>anfa, maan p^pfi fotiinfa laittamaan. »Sto, jtnua
ei ftnne faaba muuten», fanoi Funinga^, »!un ei
pantane roaafa-ltnnun felfaan». SRtfFo Sftetfolainen,
jonfa tefi mieli fotiinfa, fuoStui ^eti tuumaan, ja f a*
ningaö fäöft n>aafa4innun faattamaan ̂ dnta fot(>
maillenfa., @e oli fama t»aaEa4intu, jofa föi fen ifan
faura=l)uuf)taa, ja jota SJiiffo oli läftfen^t ampumaan.
©ilfe fun noufi gRtffo SOletfolainen felfddn, fe läfft
lentoon l>eti, ja nouft, nouft taiiraatte 9^d'/ joöfa fys
ft>i {»aneita: »jofo meri fuurelta notyttad filmdötdft?»

»@i ndpta endd, fun jaul)in=fiwen fofoifelta»,
fanoi 9Äi?fo. «Reittipä n?aafa=lintu filloin ^dnet fir«
poamaan mereen, laöfi aina meren pintaan, maan
ftitd tempaft tafafaft, ja fyfyi: »fdiMf>bitfö'?» -
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ä fdi?df)bin», »aStaft SOlitto, »jo§ olifi poiffi
letfattu, ei olift »ertd faatu». - »@diMf)binpd mi^
ndfin ennen, fun ammuit Mura=l>uuf)baefa, ja »afa^
ma meni tuosta fupeitfeni», »ir!M »aafa=Itntu, otti
felMdnfd, noe>ti toifen terran jdr'in ^lemtnäfft, ja fp=
f^i: »jofo nt)t ifolta meri näyttää filmciötcifi?» -
»<5i nciptd endd, fun fimen jttaan fofoifelta», [anoi
SPliffo. Saöfi fiettd n>aafa=lintu t)dnet fePdötdnfd Iti*
^elte roeben pintaa mereen putoamaan, että ennätti
rcäfyän jo faötuaj tempafi ftitd tafaft panffanfa alle,
ja fanoi: »fd'iMf)bit!öS npt ̂ min?» - »©äifotybin?»
fanoi SJliffo; »joo olift fafybeSta fo^bin poiffi 1^6%
ei fittefddn olifi rcertd faatu». - " »@difaf)binpd mi'
ndfin, f un minua toifen ferran ammuttiin», fanoi
roaafaslintu, noöti SOlifon felMdnfd ja fofyoft folman*
nen ferran taimaafle, fpfpen: »ndpttddföä nt)t ifolta
nteri?» - »<£i nd^td, fun rodrttindn fetrdn Eofoi^
felta roaan» fanoi 9Riffo Spietfolainen, ja roa^ift.
Stntu filloin laöfi l)dnet fteltd putoamaan, jotta puoli
fplfed jo weteen tuli; »aan pi£tt fiitd fiipi=panffanfa
alle taaö, nosti plö'6, ja »ei meren rannalle, fugfa
oli faiffea ruofaa l>t)tt)dött, fanoen: »fi)ö, lepää, ole;
»aan eld juo, joS finua f uin juottuoon!» - - <£dn
fun oli ndlfdinen ja ndfi ebe^fdnfd ̂erffuja faifen;
latfta, fd»i fo^ta ruofaan Mfin, ja alfoi fpöbd. @öi,
föi, niin rupeaapa tdmd juottamaan. @iind oli läl>=
be tuo femmoinen faunit, il>ana l>dntd lifelld, niin ei
muiötanutMan »aaM=linnun »aroituöta, »aan la$*

feuft »iimein lähteen reunalta juomaan. @iitapd rauta.'
fa tarttui Janelle partaan, ja repi, repi ftitd, funne
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repi fofo parran pote. SÄirto SKetfolainen ftlloin
pääft pafoon; »aan rauta=fiöfa tuli perältä. Sljot,
ajot jdTeeta yfya, niin SÄiEto 9ftetfolainen pääft fepän
pajaan piiloon, ja feppä löi omen luJfoon. Slauta*
ftefa muottaa omen tafana. - @eppci fofyta tpön=
tää rauta^arttoja tuleen, faa ne roarigtetufft, ja fa«
noo ulfona olijalle: »pane fuufi aufi, ftlmäft fiinni,
niin mä pai&faan miehen fulffuufi!» - S£ämä hm
aufaifi (uunfa, toinen ^ett työnftfin tulifen rauta=l>ars
fon Janelle htlffuun, niin ei »uotellut enää, loppui
fiifyen. @illä tankalla pääfi roiimetnfitt SSÄiffo SÄefc
folainen fjäbäetänfä, ja meni ftttä fotiinfa. - - 9to,
ne toifet miehet, fe i»uoren=loufuttaja ja ongittaja,
elämät ftellä pohattoina; maan tpttö ei rumennut
Reille, ennenfun metimät fen joufen, jofa SKiffo
folaifelta jäi fimte tamaroiben fefaan. SÄiffo
folainen fun tuli fii^en, toifet pohatat etmät tunteneet
bäntä, maan tv>ttö tunft, ja ojenft Janelle joufen me=
bettämäfft. Sama metifin l>ett joufen mtreefen, am=
pui, ja fanoi ftlle ongittajaHe: »mene, Mr; fe mafa=
ma!» " 2Beti fiitä toifen ferran, ampui taa£, ja
fanoi ftlle mttoren loufuttajalle: »mene, fät) fe mafa=
ma!» ^e menimät, ja ftellä omat tänäfin päimänä,
SSaan Sftiffo SJletfolainen fat fiitä tptön, ja päästiin
i)f)tenä elämään, - @en pituinen fe.

©e(tt»ffiä: l, fota»a\ifcä = fota inicc-tä. 2, fättänci = täti)*
nä, fySttinä. 3, remdiffi = f)if»itLH(fi, uauftotfjt. 4, mitttymeit = mtfc
iiiieu, nunfälämeit.
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II. SRtHo !Kte$elätn«tt,

ftumiffettff.

9Jlte£ pdimdn oli metfdd M^nt)t, ja läFft
fia [aloja Fotiinfa FulFemaan. ©iellä tuli Sapiotar
d'FFtd' fydnta maataan, ja fanoi: »lähtenet minun Fe*
raUani, en tapa ftnua, maan et Brodda lähtene, ta=
pan patFalla». @diMf)tden Sapiottaren puf>etta, fun
niin fon?an eljbon pani eteen, ei tohtinut mieö roaö^
tuöteda, n>aan tdptpi ld'f)ted Sapiottaren feraöa fuu
femaan. Ädt>tiin fttte fyproän atfaa ftjnffdd metfdd'
^I)tend, funne pddetiin jo Tapiolaan, niin tt>ei ̂ a=
piotar miehen fotiinfa, ja fanoi: »tdSfd faat n^t ifdits
nöibd, futen tMdn mtelefi laatinee, fun maan minuUe
näf eilinen olet; maan jo6 petoflifefff rumennet, että
foetat luotani pa'eta, niin patfalla finut l)engeltä
panen».

9Kte6 fun ei nd'l>ni)t muuötafaan apua oleman,
fuoStut Sapiottaren tuumaan, ja otti fyanet naifeFfenfa.
kiimat fttte aifanfa ^Ijbe^fd, niin jo Bo^tuutui Saptos
tar ja tefi poi'an, jolle pantiin SKiFfo 9)?ief)eldhtett
nimefft. @e fun faömaa fuuremmafft, tulee f)dne6td
mieö mal>ma ja mdfemd, ett'ei moi mirren meted',
faavnan fanoa. Dmatpa leimat Reillä fttte lopelfa
ferran, niin menee Sapiotar fpömiöta faamaan, ja
fanoo läfjtiegfanfd: »litffua ei pibd poifeefa olleö;
fani pirtistä funnefaan, muiStaFaa fe!» Soifet lupa=
fimatFtn Fotona ppfpdFfenfa; maan tuöFin ennätttfddn
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Sapiotar talon tienoofta, niin tuli jo SftiFFo ifänfä
puheelle, ja fanoi: »fyimoittaa, taattofeni, omaa maata
nal)bä, lapaamme tästä fun Fotimaitaft Fatfelemaan!»

- »£)i poiFafeni!» fanoi ifä, »fyimoittaa tninuaFtn
entistä Fotiani näfybä; roaan muista äitift, mitä fa=
noi, Fun Fielft meitä pirtistä minneFaän menemä&tä».
SJliFFo ei {»uolinut ftita', «>aan {»oufutteli yfyä ifäd'n=
fa, funne miettpi l)änFin roiimein poifanfa tuumaan,
ja Ia'Ff{n)ä't t)l>tenä pahenemaan. SBaan eipä FauFaa,
Fun palafi jo 3;apiotar fpömifen I)au^ta Fotiinfa, ja
Fun ei pirtigfä FeFftn^t Fetään, niin arroaft l>eti afU
an, ja läFft paFenijoita tatuoittamaan. - SSä^än
matFan pääöfä pfybijttiFin jo mieljenfä ja poiFanfa
tietä aStumaöfa, niin ^t>ppäft, Fan>a[)ti eteen, ja ly*
fpi n>if)aife6tt: »mintäfjben paFoon läFfttte, enFö mä
teitä Fieltäntyt?» -" @iitä ifä fyätä^ttH niin
päimäifeFft, etfei tainnut »irFFaa mitään; maan
Fo aötui rol)Fea§ti Sapiottarelle roastaan, ja Filjafi
panette: »tie auFi!» - ©uuttuipa ftitä Sapiotar,
että tarttui poiFaanfa Fäftn; roaan SftiFFo ei furoain^
nut fttä, roaan i6Fi I)äntä aitaa roa^ten, että tuosta
luu, tuosta nal)Fa emolta paFoft 1), ja läFft taattonfa
Feratta ebelle FulFemaan.

^3ääfin)ät ftitä jo omaan maafyanfa, ja ifä poi=
Fanenfa rupeaa Fobiöfanfa elämään, niinFun muinoins
fin. SJZiFFo mie{>egtr;i) t)f>ä, ja tulee aiFoja myöten
aina »äFeroämmäFfi, että oli jo »iitnein rooimaa
lifaFftFin. Äerran muFa läl)tee mierolla Fäpmään, ja
menee fteHä muiben poiFien, tyttöjen Feralla Fifaan.
Sluroetaan ftinä n^t Foppifette, niin SKiFFoFin pääfce
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«»uorollanfa Foppta peittämään, ja Fun i6Fee fiflä net=
tiä, neitifettä famaSfa Mfi FatFenee, ja rafyroaS Fäppi
»alittamaan ifälle: »f)äroitä poiFaft ääreen 2), tappaa
lapfemme FaiFFi!» - Saatto ftitä nuhtelee poiFaanfa,
ja fanoo: »miFft, poiFafeni, femmoifta laabit? roaz
roita ttfeäfi!» »Slfun muFaan minä f oppia olin
peittävänäni», raaötaft Sftiffo; »waan taift n?al)itt5
goöfa foroanlaifeöti Mpbä». Sfä (illoin mietti mie>
leöfänfä: »pitää laittaaff^ni poifa tpöfyön- jotfei jou=
ba »aöta paf>aa laatimaan», ja (anoi famagfa t»äs
nette: »menepä, poifafeni, tuo muuban fuorma puita
metfäötä, mitta fv>Ipä lämmitämme!» - »Söäleen tuo
on tefytp», fanoi SKiffo; »iraan onfo refeä ja länM
fuöfa, taattofeni?» - - »Dn» fanoi ifä, ja re'en feM
länget antoi pofallenfa. <f)än [illoin niine falutnenfa
läffi puudun, ja meni parfyaafen Ijongiffoon. @iel:
lapa metfän eläjät:!) tunfin?at Itänet, ja rupeftroat
päälle tulemaan; n>aan SÖZiffoBaan ei ollut pel'oi&=
fanfa, mutta rupefi riefyfimään 4), tappamaan l>eitä».
(Siitä tuli metfän eläjille l>ätä, ja alfoiroat rufoeU
la l)äntä: »elä, poifafent, meitä tapa, me ftnufle l>p=
t»ää laabimme!» »$10, jääfää£)än fttte eloon,
Junaan moniaita puu=fuormani fotiin »etää», fa=
not 9JiifFo 9Wtel>e(äinen ] n>a(itft metfän eläjiltä par*
painiman, ja maljaeti refeenfä. Äaaft fttte fuuren
^ongan metfäetä, jonfa n?äänft reFeen oFfinenfa, ja
ajoi metfän eläjällä Fotiinfa, joefa Fama^ti l>eti re'el=
ta, ja l)uuft ifällenfä: »täöfä, taattofeni, puuta, täöfä
"^emoinen finulle!» »SJialtoit, poifafeni, faaba, maltat;
fin pitää, ei minulle pibä fttä ̂ emoieta», roaStaft ifä.
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Dii atFaa n>ä{>äifen, niin läFft SJftFFo mterolle
taaS Fifaan, ja toisten poiFien, tytärten Feralla rupefl
Foppifelle. -"KitäS clIaFaan; f un fyFFäfi Foptn mene=
maan, fe puuttui neitifelle jalFaan, ja jalFa famaSfa
FatFeni. Siili raf)»aS (itä taas? ifälle »alittamaan, ja
fanoi: »I>a'n?ita ^oifafi ääreen! faifen rahaan rul);
too äiätlä »oimattanfa». Sfä ft)lfä pa^effi poifan=
fa tefoja, n>aan fiin ei fiif)en muuta rooinut, arrneli
panette taaö jotafin tefemietd, ja fanoi: »menepä,
SJtiKo, tuolta lammilta falaa pi)pbä, että faifin fer?
ran reielä fala=feittoa maistaa». - - »9lo, annahan,
taattofeni, f>emoig=fulu tallista, millä minä fafat ¥ot
tiin tuon, niin ft)llä fafan juonnille fo^ta pääfemme»,
»a^tafi SRiffo. Sfä ftlloin {»erocifen toimitti poi'5
allenfa, ja SKifFo laffi Falaetamaan, onFi fiimanenfa
»aan Feratta. kulipa lammin rantaan, niin fyongan
fatFaifi »aroaFfi, ja fai rannalta onFimaan. DnFi fii;
nä, onFt, niin Fiepfafytt 2Öetef)tnen onFeen, ja SRiFFo
»etäift f)äntt maalle, joöfa rupefi onFi=»a»alla ̂ en=
gettä li)ömään. SSaan rcetefnnen alFoi ruFoeKa tyän*
ta, ja fanoi furFeaett: »elä, mteö Fulta, tapa, minä
fuHe {>r;»ää laabtn!» - »Sfto, Fun Fuormallifen Falaa
lammilta tuonet, että Fala^Feiton faan taatolleni, niin
peitän eloon», fanoi SRiFFo 2öetel)ifelle, ja famaefa
pääötiFin l)ä'net, onFi fuuefa, lampiin taFaft. 2öete=
f>inen toi fteltä Janelle taFallifen Faloja ja Fantoi
rannalle; maan SJiiFFo noeteli taFFaa, ja fanoi: »tuo
»iefä toinen taFFa, täöfet ole mietjen Fuormaa!»
SÖete^tnen ftlloin uubestanfa uppoft lampiin, ja roäänft
Fo^ta toifen Fala=taFan rannalle. »91$, npt on
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Fqllä!» roirFFoi SKiFFo 2öetebifelle, »läbbeö m>t
Fuormaa Fotiini f antamaan!» SÖetebifen täytyi nr>t
lahtea' niitä' Fala=taFFoja lantamaan, ja tuliroat yfy
tenä SftiFon Fotiin. Sultuanfa taattonfa tuulumille,
fyuuft jo SJttFFo Janelle roaötaan: »täsfon nr>t, taat=
tcfeni, fa(aa, tagfa emännät ema'nnöimd'an! Sfd,
jofa ttäfi ^>oiFanfa faaltin, (anoi fiif)en: »maltoit, pot*
fafeni, faaba, maltat!in pitää', ei minulle piba fttöi
emännittä!»

@Ietad'n^a'n ai!aa taaö roa^aifen, niin SJltffo
folmannen ferran lähtee mierolle fifaan, ja muiben
nuorten Feratla rupeaa foppifette. SÖaan mitenMö
Bannrcian; fun iöfi neitiä' f opilla, f oppi puuttui nei;
tifelle Alleen, ja fplft wäärään meni. @iitä rabroaS
taaö Mt)pi »alittamaan ifälfe, ja [anoo: »fyarotta jo
poifaft ääreen! faifen rabroaan pilffoo 5) äiälfä rooi*
mallanfa». @iitä!ö6 taa6 ifäffe buolta oli pot'a^
tanfa, miten mufa eötäifi bäntä paijaa laatimalta,
SÖiimein Bau'an arroeltuanfa, päätti lähettää bänet
pit?ä(Ie matfalle pcB Fotoanfa, ja [anot: »SÖarja^
faifelta funinfaalta Eaffi t^nnpriä raijaa *roel!aa on
otettaroaa Folmannen rouoben ai'aöta, läbbepä poifa?
feni, niitä raboja perimään». SDfiHo oli fitben roal*
miö, ja fuoreft matfaamaan. SKetfän eläjän pisti
aifoibin, ttfe i^tui Forjaan, ja SKetebifen pani objil;
UfeFfi. @illä tarooin matFaft fitte nuo ai'at, nämät
päiroätö), Fnnne tuli SÖarjaFanmaaBan ja läbeötpt
jo FuntnFaan Fotia, niin ajoi jpräbrrttt fttä roaabFua
pibaan, että rupefhcat palattt IttFFumaan. ©ätFäbs
tipä SSarjaFainen Funtngaö [itä, ptfäten palattienfa



H. STOiffc 3RtcWämcn. 29

Faatuman/ ja f anoi orjittenfa: »Fät)Fää tiebuStamaSfa
tnatFaaja, mitä paFifee/ ja antaFaa, mitä ppptää, että
lähtee ebeKenfä». SDrjat FärcircätFin Ijett SftiFon $&
Reelle, ja nd'f)tt)d'nfa mittainen 7) {»anella di feFä f>e=
rcoinen että opillinen, fäiFäl)tii»ät roielä pahemmin,
ja F^ftHtcät pelo't6fanfa: »mitä mieraade pitää?» -
»DIiftpafyan föfft tt>nnt)riä fyopeita funinFaaltanne pe«
rtttäträä», rcagtaft SOlitto rof)feaeti. SUZui^taen i(ärt=
tänfä Fäef^n, Fantoiroat crjat raf)att)nnt)rit epäele=
matta ejtin, ja SDZiFFo 9)?tef)eläinen noeti ne refeenfä,
ja laFft ajaa Farettetemaan Fottinfa. Dmaan pihaan
pääöt^änfä, titfiti fitte metfän eläjän rcaljaigta ja
ajoi poiö metfään; mutta SÖetef)ifen pääöti lampiin
taFaff, ja itfe Fätm taattonfa puheelle, ja fanot: »tä^f=
on npt, taattofeni, raf>at, joita panit SöarjaFan maa.lt
ta l>aFemaan, - ota!» - SRitäö oliFaan ifällä (ti=
^>en n?irFFamiöta? Dlift Ftyllä fuonut poiFanfa ftHe
matFade jääneenFin; »aan litrat otimat mieleötänfä
ra^atFin, ja täytyi Fiittää SKiFFoa jatoFft, Fitn niin
fuFFelaan aftanfa toimeen fai.

$ait'aFft ei ifäfle poi'astanfa maötu^ta ollutFaan.
SRuutaman at'an päältä Fätoi 9WiFo6ta Fobi^fa e(ä=
minen iFäroäFft, eiFä tefjn^t enää mielenfä FifaanFaan
fen Fomemmin lähteä, Fun ftellä niin pafmett aina
Fämi, niin tuli ifänfä puf>eette, ja fanoi: »ompele,
taattofeni/ minulle falFFu 8), mieleni laatii maailmaa
Fatfelemaan». @epä oli ifänFin mieleen/ joFa Fo^ta
ompeli nafyFaifen falFun ja antoi poi'allenfa. @alF=
Fu fefäöfä, laFft fttte SKiFFo 5Wief)eläinen matFaa--
maan, ja FulFi matta Fau'an, Funne Fof)tafi FörFean
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määrän, jonFa fyarjulla oli poiFa, joFa Faf)ta Falliota
toteen jtylFpttt. " - <ge Fallion-jr;lFr;ttäjä Fun FeFftt
SSRiFon rcaaraa läfjegtpmän, termefytii fyänta' f>eti, ja
fanoo: »terire SftiFFo 9D?tel) etäinen! ota minua tome;
riFfeft!» - »Sule maan, FoSFa niin rcafyroalta mi&
I>eltd naftat, parempi on Faf>ben fulfeaFfemme», fa=
noi SSJiiFFo SD?iel)e[dinen; ja Fanion=J9lfi)ttdja' lae!euft
määrältä, ja IciFft l>ärnen FeraKanfa matFaamaan. Äul=
Fimat ftitci mä^dn tnatFaa r;btend, niin ndFimat ̂oi'5
an, joFa Faf)ta joFea Fdmmeniddnfd toteen taluft 9),
ja menimät luoFfe. SoFiemtaluttaja tauFoaa t>eti
ti)ö^tdnfa, ja fanoo SRiFoHe: »terme SKiFFo
f)eldinen! etFö ottoift minua toroeriFfeft?» - »
maan Feralla, Fun miefefi tehnee, I)t)md' on tomert
matFalfa, maetaft SÖZiFFo 9Jjief>eldinen, ja IdFftmdt
Folmen miehen ftitd astumaan. Äotroafen matFaa
FuPettuanfa, tulimat frmFFaän metfdan, josta etäältä
näFi)i fyetbän filmiinfä, ntinFun l>uone iFdän olifi ollut,
ja Fun |)ddftmät liFemmäFft, ftellä oliFin afunto moi=
nen, linnaFfi |)ient, ^irtiFfi fuuri. $)i{)aan tultua, nd*
Fimat tanl)uen K)) oleman mahoja n) täynnä, niin
luulimat talcnFin afutuFft, ja mentmät pirttiin; maan
ftelld et olhttFaan Fetdän, if)an oli autiona pirtti.
$)oi1ille Fun oli Fdmelleefa tullut mäfym^ö ja nälFd,
^eittär;ftmät pirttiin lemahtamaan, pitäen FeeFenänfd
tuumaa, mistä rupeaiftmat ruoFaa faamaan. ^)uf)ui
filloin SJZtFFo 9J?tef)etäinen toiftlle: »pirtti Fun on au=
tiona, maan tanhut maljoja tätjnnd, ei tule ruo'a6ta
puutetta, jo^Fo pibot mietä laatiftmme, - tappa=
Faamme muuban mal>o tanl)uelta!» - ©epä neumc
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oli toiStenFin mieleen, ja meniroät fyeti tanfmeffe, josta
»alittiin parhain mafyo ja idettiin FttoliaFft. - 2Buo=
reitsjplftyttaja jätettiin fttte maboa ruo'aFft laittamaan;
n?aan toifet FaFft menircät metfään balFoja leiFFaas
maan. @epä oliFin @t)6'jättären afunto, joFa oli
ftellä metfäöfä, niin tulee @i)6'jätär fotiinfa, ja löyt
tää ^irti^fä poi'an ma{>oa feittämä^fä. @iitä ärjäs
fee FeittäjäHe: »reat tulit ftnä, raatonieffa, tä^än
mun pirttiini polttamaan, färrcentämään! Sarttuu
poifaan Mftn, noitaa totfella fäbeftänfä fafpamen ja
toifefla panee Janelta pään fen atte loufFuun. @itte
menee fyän feittoa fatfomaan, fabmuaa li^at faifft n?at=
faanfa, ja lähtee ääreen.

$)oifa [tina falpamen alla fimpuefee pbä, funne
pääfee loufuötanfa tmimeinFin, niin Ferää @pojättä=
ren jättämät Iuu=palat pataan FaiFFi, ja Feittää ne
uubeStanfa roFaFft. Ääi)pi ftitä fttte tant>uelle, ja
Firjuu12) tomerianfa fpömään. Soifet tuliroatfin Fofyta
metfä^tä, Fun olimat näfiöfänfä burnin, ja run?ettiin
ruo'alle; n?aan eipä oIIutFaan toiftöta roFFa ̂ roä,
niin Ft)ft)iwät Feittäjältä: »mintä^ben tämä roFFa niin
lai^a on? parhaimman madonhan me olimme tap=
parcinamme!» -" »Sama pirtti r»anb,a on», fanoi
Faflion=jr;lFr;ttäjä, »niin liiFöbteli Feittäee-fänt, että roFFa
maahan meni, ja minä Fun uubeStanfa Feitin, et ft)n=
tpnr^tFään roFFa l)t)n)ä)). - 9to, tointen tär;tt>i tp^tpä
roFFaanfa, jommoinen oli, ja tu!iwat fen päiroää ftllä
fpömäflä toimeen. Suli fttte aamu, niin iöFettiin
mafyo taaSFin tanbuelta, ja joFien=taluttaja jätettiin
Feiftämään; roaan toifet FaFft menircät puita leiFFaa=
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maan, niinhän eileinfin. 9ftitdS ofiafaan; poPan
(teHa ?etttäee>(ä, tuli taaöfin @pöjdtdr pirttiin, (anoen
{»anelle: »jofoS taaö olet, raatomeMa, ptrtiöfdni, roatfs
fa eilein fiel(tn tulemasta!» Sarttui poifaan fiinni,
ja pisti Janelta pddn (alpamen alle, maan feiron (oi
n?at(aan(a, ja meni tiel)en(d.

Spdäft poifa mttmetnfin (alpamen alta, niin Feräjt
ainoat Eeiton jätteet, mitä oli luu=palai(ia @t)ö'jä'tar
n?d'£)drn jättänet, ja Mtti niietd uubeE(en(a roffaa.
- .£mufi (itte met(dötd toi(etftn tot»erin(a (i^ömddn,
ja ruTOettiin ruo'alle. @i)öbe£(d nuii'uiwat toi(et taae
roffaa Bet>noB(t, ja (anoireat: »mi fumma, fun tdma
rotta niin (ai^a on, fn)it>ätt maf)onf)an me iefimme!»
- SDlutta joBien=taluttaja n)a^ta(t to»erin(a eilei(tlld
(anoilla: »pirtti liifaf)teli feittde6(dni, niin rotta maas
I>an meni, ja uubeötan(a fun feitin, ei (r;ntt>nt)t enää
ruofa b^njd». " 5Kita'ö (tif)en; elettiin (e pditca
taa6, ja ma'attiin ̂ 6'n (eutu, funne pdimd t»alfe(t,
niin ndlfd tuli miet>iHe, fun niin md^alla (Bonnilla
oli rätytyntyt menneenä fat)tena pdiwdnä aiBaan tulla,
ja i§Fin?dt taaö toi(m mal)on tanl>uelta. Sflipd 9JJif=
fo 9Jiiel)eldinen tt(e Beittamddn ja toi(et tpön(t ̂ alfoja
leimaamaan. Äeittdes(an(ä farci f>dne6td (tttc aifa
tfdtDdf(t, niin laati rofan fie^ue^(a it(ellen(d fante*
lot(en, ja fun ei ollut pirti§(d lan>it(aa, milld olt(t
istunut, fantoi pihalta (uuren tammi(en altaan pirt=
tiin, jon!a a(etti fumollenfa lattialle, ja rupe(t (iil»en
(el'dllen(ä kanteleella (oittamaan. - @amaö(a tuli
(gpöjätdrfin taag fotiin(a, ja a'rjd'(t l)eti panette: »re»ai
tulit (inci, 9Jitffo 9Hiel>eldinett, minun pirttiini remitas
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«taan!» - »9lo, fuljempää, fnljempää, affafeni», fa*
noi SJZtffo Sftiefjeläinen, »minä f>ettän foiton tädein
lapfideft; onfo lapfta fuöfa?» ©pöjätär fuitttui ftitä
aina pafyemmafft, ja fyuuft nnf)oi6fanfa: »minä roätyät
foitostaft, tule raatonietta tappeluun!» Söaan SJZtFfo
2Rief) etäinen fun paäft affaan Mftn, ru£)toi f)d'net fa=
maSfa ja ^>ani fen tammifen altaan alle, jofa oli
lattialla fumoöfa. @itte feitti ^an raul)a6fa rofan
n?almiifft, ja firjui tcifia fpömadn. 9ie tuliroatfin
metfäötd Bofyta, ja rulettiin t)l)tenä (pömädn, niin f9*
f^t SÖiiffo 3Jiie^)elarinen toroeriltanfa: »l)i)n>dfö on rof«
fa n^F^inen?» - »Aa, l>t)tt)d on!» fanoimat toifet,
ja ?el>uin)at SJiiFon feittämaa' mafeafjt. >^dn [tiloin
nouft f^ömäöta', Fofjenft allasta, ja fanoi: »tdöfon
nr»t ^irtinsltiFuttaja! mtfft ette varoittaneet minua?
SBafautuu npt pirtti liifEumaöta; »aan
jo ^oifBeen, ei tdsfä enda ole meillä te!emi6td»
fet olimat I)dpei6fdnfd einxitFd jufenneet rctrEFaa mi=
tddn, n?aan lafftroät 9Wifon !eralla matkaamaan.
ninjat, menirodt ebellenfd, niin I6'r;fttt?dt metfdefd
ban niin fuuren, niin fuuren, etfei ^>ol)jaa
fddn. »^3itdiftpd M^bd tietelemdöfd, mitä f>aiiba6fa
on», fanoi SOiiffo 9J?ief)etäinen: »maan milläpä me
fen pohjaan pääfemme?» Slftata wdf)än arroeltuanfa,
felftmat jo toroerit neumon, ja fanoin>at: »onfyan
meittd ne folme mal)on naf>!aa feralla, jotfa ©96=
jättären Jobista faimme, laatijaamme niiltä n>ipu
moinen, jogfa la^Eeubumme alaö! - @e !eino oli
SRiEoStafin ^n)ä, ja laabittiin nadoista fätfr^t, jo=
I>on liitettiin naf)Eatfet 9il>nat, niin pitMt, fuin maan

©ucin. tarhtcita.
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faatiin, niillä tnufa laSfeaffenfa fätfytta
Rautaan. Äun oli fe beibein laitoffenfa »almie», \\)-
fyt 9ftt?!o toiftlra: »fufa ftil)en npt istuu meistä Ui-
fpefyen?» " " »3$t» ftnä, 9)?iffo S0?ief>elätnen», fa=
nottcat toroerit, »me n>d'ettömät miehet, mitä pannet

fitä ^i^noiöta noötamme». - »Sio, fitä^
tuo on», fanoi SKtfFo 9Kie{>eIätnen, ja i$tut Mt*
en, Möfien toifta laSfemaan ̂äntä I)iI)nDi6ta alaö.

Soroerit faaroat fittoin l)äntä la&femaan, ja
SJiielieläinen alenee {>tI)nDien fujueSfa aina
mätte, fttnne tulee jo »timein maan aHe, joSfa
tu»at äffiä oubot maat ja toifet ennen näkemättömät
feubut. Stoiaupt mufa toinen maailma ftellä, moinen
fun ^l^ääHäfin, joöfa ompi meri ja fen rannaHa
pirtti. Stoufeepa SOliHo SSRie^eläinen (illoin FätfyeStä,
ja menee fttfjen pirttiin, niin ftellä on pien faunte
neitonen roalfoiftSfa n>aattei§fa, jofa

Äuftafanga§ta futoopt,
J^opeai^ta {»elfpttääptj
Ääbet fultaifet falrooöta,
SaPat I)0peifet polrai^ta,
|)äin)t>t paistaa päälaelta,
Äuutamaifet kulmaluilta,
£)ta«5aifet olfapäiltä,
Sä^bet taimon partioilta,
@ettfentäf)tinen fefältä.

9ieiti fun feffti iDltfon, fäifäljtää ̂ eti ja fanoo: »oi
roierafyan maan mieg, miten finä poloinen tänne jou*
buit? maammoni hm fotiin tulee, fe tappaa finut».
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- »dn ole mieltä n>ertai£tant ennen na^npt faattfa
fttte pel'ätä tiennyt, jofo ruroenneroat nr>t afat minua
tuhoamaan»/ fanoi Sfttffo SOfteljeläinen, ja fertoeli
neitifelle, miten |>än i)lä=tttaailmae>ta fätf^eSfä ftnne
oli laSfeutunut. - Steitifen jtlloin Mrci fäälifft poi*
faa, fun fe f>äne6ta ^n>ä oli, ja roei 9Wiffo SHlityet
läifen aittaanfa, jonne peitti n>aattei^infa, ett'ei maarn*
mo ftefta' 16'vtäift, ja fafpaft oroen. Suutta fof>ta tuli
af f af in fotiin, ja filjaft (>eti fpnn^ffeltä tpttärefle:
»funne ftnä pofan peitit? poifa on n^ft)änfa Mpnt>t
täöfa; tuo ^äntä piiloötanfa ferallani tappeluun!»
SReitifen ftlloin ei auttanut enää fieltäminen, n?aan
täptpi tuoba poiBa näfpmiin, joöfa nouft maammon
f erällä f)irmuinen tora; mutta itmmetn tuli SRiffo
jroitolle fuitenfin, ja tappoi afan. - - @iitä meni
jttte f e neitinen miebefle, läffi 9Wiffo S0?iel)eläifeöe
naifeffi, ja fuoreftroat plä^maailmoiHe lähtemään. 9Wi*
ta oli neitifen fooi^fa taroarata, eloa ja muuta ̂ 9*
irp^ttä, fyopeata, fultaa, fen ottimat m^ötänfä faifft
ja fantoiroat ftif>en f>auban fuufle, jogfa fe napainen
fätf^t riippui. 9liitä taroaroitanfa panimat fttte fät*
f^e^en, jonfa SJJifon tomerit f>il>noi$ta noötireat plöö
ja tplijennettpänfä aina folauttircat tafaft, funne ai*
fanfa fttä tefoa te^ti)änfä tamarat alhaalta foppuimat.
@olui fätft)t taa6 tyhjänä afaö, eifä oftttt enää muuta
ftiljen panemilta, niin fanoi 9ftiffo SKie^eläinen nai^
fellenfa: »istu ftnä nt)t, neitifeni, fätfpelien, että pää*
fet täältä t>l6'6, niin tulen fttte minä taaS rouorofs
lani». - S^tui neitinen ftlloin fätf^e^en ja noötet*
tiin ploö; roaan fätfpt fofautettiin tafaft, ja SRiffo
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SDliefyeläinen itfe rupefi nnimeifeBft BätBt)ef>en. @airoat
torcerit taaö f)il>noiöta roetämään, että' Bofyoff jo Bät;
ft)t n>äf)än matBaa, niin pufyui noötaeSfa toinen toi=
fellenfa: »SOttBBo SJftiefyeläinen jo6 pääfee fyaubaSta
t)lö'6, fe ei annafaan meille ofaa eloBftötanfa13), waan
tpöntdd' meitä' iDiioromme finne, niinpä
fin l)änet Rautaan ja pitäfäämme taroarat
- Soinen mieltyi fyeti tomerinfa tuumaan; fama^fa
fatfaiStiin l)il)nat, joigfa fätfpt oli riipufpfa, ja sStifc
fo SO? ief) eläin en puolitiestä Rautaa firpoft alaö.

SSJZitäö ftif>en; SiJJiffo läf)tee meren rantaa ftella
maan alla furuiöfanfa astumaan, niin näfee linnun
lentelevän taimaaHa, ja fyutttaa fttä luoFfenfa: »tule§
tänne, lintuifeni!» Jintu lentää leu!f)a{>taa ftifyen ̂ eti,
ja fanoo: »terwe SDftEBo SDlie^eläinen! mitä§ tuumae^
let?» - »@itä tuumaelen, miten fotiint pääftftn»,
n>aötafi 9)iiffo: »faata, lintuifeni, minut omalle maal=
leni!» Sinnun Bun oli fääli |>äntä, ottifin fyett feU
fäänfä SiJiifon, ja läffi lentämään. Jenft, lenft mat=
fojanfa, funne toi SÖiifon »iimein ftifyen paiffaan,
Ju§fa ton>erinenfa mahoja feittääffenfä oli |alfoja lei=
feU^t, niin peitti jo fel'ä6tänfä, ja Br>ft)i: »joFo tun=
net maata, Buöfa olet?» " SOiiBfo ftitä ?atfa$ta=
maan ^mpärillenfä, niin tuntee jo paiBan, ja fanoo:
»jo npt tieoän, lintuifeni, Bu6fa olen, BtiteBfia tuo=
tna^taft!» ©ttte eroftroat ftinä toiftötanfa; lintu läBft
lentoon uubeHenfa, n>aan SRiBBo SOZieI)eläitten Bät»i
fyaubaUe finne, Bul;un oli molemmat torcertnfa jättä=
npt. ^)aiBBaa Iäl>eött)e6fä, Buuli jo melun J4) l>aus
balta, ja fun liBemmäBft meni mela ja fyrjäStä Itä
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fot, nafi fallionsjplfyttäjätt ja jofien^taluttajan ftina"
feefenänfä fiiöteleroän. »SDta elot! anna neiti!» fa*
noi toinen toifellenfa, eiroatfa fopineet oftltanfa niitä'
fätfyeesfä noetamia jaFae^fanfa. Sftifto 9#ief>elätnen
ftlloin läf>e£ft)i {»eitä, ja fanoi: »terroe toroerini! täSfa
te olette, täsfä minäfin!» Sapafi rinnasta i){)ben \^-
bellä', toifen toifetta fabeltanfä, ja IpfMjt Rautaan
fummanfin, fanoen: »menMa roeittofeni, fufali
ftfali teftn 15) fdri»elMä'!» - |>e fatnaSfa
t»at maan ade paaflenfa', eiM ^eitd' fen fotoenimin
nd^tp ei fuitltu; t»aan SRiffo 9JZieI>eIainen otti ta*
»aranfa isauban reunalta/ ja meni morftamenfa fe*
ralla ftifyen (Syöjättären entifeen pirttiin, jota fatts
ni6telin?at faifenmoifetta riffaubeKa, ja ritpeftoat \)fy
tenä elämään. So^fa fului ^eibän eltn^aifanfa ̂ u«
paife§ti, htmte »iimeinfin fuclema faamutti. - - @en
pituinen fe.

@elitt)fftä: l, ytfefi. = fSIBeli, läfft. 2, ääreen = peitteen,
V^iä. 3, metfän eläjät = metfän roäft. 4, rietittmääit = rubtcmaan,
(vietfämääit. 5, vtlffoo = färfee, ru6.too. 6, nuo afat, nämät pätmät
= Btjreän aif*a. 7, mittainen = intuinioinen, millincii. 8, fafffu
= lauffu, fesfdi. 9, talufi = joBtatti. 10, taitfiucn = lujan. 11,
mameja = ntaf)i)4eBwtä. 12, firjuu = buutaa. 13, elofjiätanfa = tn*
»arcietaufa. 14, meluu = metelin. 15^ fufali minä, (ttäli tefin =

minä, jlellä tetiiu

4.

,ffav j alalta

DU muinoin metfä=mte§. @e meni metfäöc,
jouft feralla, ja Mweli metfää fau'an, niin
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ben muoreen. ̂ iitolaiftlta olircat rcanfyemmat fuol=
leet, ja fyeitä oli fuuri jouffo perilliftä. Reillä oli
ylen paljon fyproppttä, fulta=lufiffaa, fulta=a§tiata ftinä
nntoren päällä, ja jofa miehellä oli fulta=rcaunut, ja
fulta^lairoa oli fatfille i^teinen, jofa fulft fyalfi maa*
ilman itfeffenfä, fun maan lailtaan nouff. ^)e fun
ndftn)ät fen metfäsmiefyen joufi ofalla lä^eettjroän,
l>uufu»at l)eti: »tule, ̂ t>n?ä mieö, meille raf>an ja ^
»an fanan ebeötä jafamaan nämä tan?arat!» ,£>än
tuli ftifjen I>etbän (uoffenfa, ja fpft)i: »mitenfä nämä
faabaan nämä fulta=»aunut ja fulta=lain>a itfeStänfä
juoffemaan?» - 9^0, f>e ftitä neuraotroat miehelle:
»fun noufee 9lä=twnntHe, ja ala=tt)in)ulle jafallanfa
polfee, no fttte juoffee »aunut ja lainsa itfeetänfä».
9Kieö fun fat tafan tietää, Janella oli joufi roeteeSs
fd', niin ampui ferran, |a ^uuft: »etftfää miehet fe
puliffa, jofa joufeötant läfftj fen ennen tatuoittanee,
fttte fulta^roaunut ja lairoa ofafft!» " ^»iitolalfet
ftHoin läfjiroät ^ppäämään fttä »afamaa tarooittaaf?
fenfa, ja menircät, jotfei näfpnpt ei fuulunut. QftieS
rnaiffa näfi, että jo meniroät, ajatteli fuitenfin: el)fä
tuleroat fteltä tamaroillenfa tafaft. Uflätti faifti f)t>=
n)t>pben pii fpnnpffeötä laimaan, n?eti faifft ne ful*
ta^roaunut fefä muut riffaubet ftifyen, ja nouft ttfefin
laimaan, fofyoji t)lä=n)iwuEe, ja polfi jafallanfa ala=
»ipua. 2ll'aö ftitä lairoa fyppätä maalla ja merellä,
funne I)9ppä{t funinfaan linnan eteen ja ftifjen fei=
fa^tui. ^)äätt)ipä funinfaan tytär linnan portailla t6=
tumaan. @e fun feffti fulta4ain>an, niin formel*
lanfa pyörittää, ja fanoo: »tuo^fapa^an on ölimmät«



4. ^iiben latina. 39

nen Mfart tään maan paatta' tuoSfa fulta=lain?aöfa
fulfemaSfa. Dttafoo, feifari^fulta, minut lairoaanne,
ininä rupean teille morfiamefft!» - - SDlieö arcaft lau
roanfa oroen aufi, fun fuuli fen, ja fanoi: »funins
faalltnen fyerttua! minä olen roaan talonpojan pals
roelija, en minä felpaa teibän jalfojannefaan rtifu=
maan, on teille funinfaitafin». - - 9io, tptar »aiffa
fuuli jotta tafonpofan palioelija fe onfin, p^rfi »aan
itubeötanfa, ja fanoi: »ottafoo n?aan! minä rupean
teiHe morftamefft.» SJlutta toinen fanoi: »te, nä'en
mä, piinaatte minua »aan, onfyan teille funinfaita^
fin». Äuninfaan tptär filloin fannatti ftnne latmaan
ruofaa fe!ä juomaa faifenmoi^ta fen miehen fpöbä,
ja berraö=n>aatteet, ^atut, faappaat faiHij n>aan ne
jäiroät lattialle läjän, fe ei tohtinut BäteenfaMän ot=
taa niitä mieg. Sptär ftllä-njälin Mmelee ftinä lait
tcan ebeefä paljoilla mielin fal>ba=fäfttt, fun ei mte^
ottanut l)äntä. 9Jiteö fatfoo roiiFon atfaa fttä, niin
näfee, että apia tämän on mieleötä, ja fanoo »iimeins
fin: »9lo, fun tahtonette, ̂ erttua=fulta, talonpojan
paln?elijan fanfa Eauppaan ruroeta, niin nouesfaa lais
»aan!» - 9io, l)än noufi fiitä lairoaan. SUhttta
mie§ lanfeft polmillenfa, ja h>ft)t: »minnefä me nt)t,
|erttua=fulta, tämän fyt)it>än lairoan feralla menem=
me?» - >£>än ira^tajt fe funinfaan tptär:
fäämme meren feöfelle, fttnä on faart fpmmentä
taa pitfä, jofon marjaa täynnä ja l>ebe(mää maata
myöten r^öfyöttää». 9Zo, laima pantiin liiffeeHe; fe
juoffi feöEelle faarta, ja afettui fii^en. SJiieö fitte
läffi marjan mätäntään, maan fun maisteli marjaijta,
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nuffui ftifyen, rupeft ma'ata ruojottamaan, eifä faa=
nut tyf)tään marjaa laitcaan. Söiimeifeltä fuuttui jo
funinfaan Arttua »Soubat» fanoi, »fuolla ftifjen
faareen, talonpojan pah»elija=fuoju£, minä fäännän
laman ja läf)ben f oriin». " - Jlääntifin lairoan ja
meni fotiinfa; maan mieS jäi ma'ata ruojottamaan
ftifyen. 9lo, fitte f)än rotimeifellä f)an?aitft ftttä ma-
fuuffeltanfa futtenfin, maan fairoaa et näfr;nr;t et
fuulunut; ftnne menimät ne fefjnoin antamat taroarat
ja muut, lomputta rafyaa n>aan jät miehelle. $>&*
neliä nätM femmoinen roerinen mafjaöfa eiM ole mitä
fpöbä. SJienee ftitä ^ben marjapuunpe^fon juureen^
mätti roafeman laffartnfa marjaa tähteen, ja fitte pisti
p{)bett marjan fuu^unfafin,, fo'i fen, rituöteli. Slämä*
pä oliroatfin pahoja marjoja, täötä faörooi panette
farroet femmoifet ̂ äf^Iät päähän, jotfei ni^fat jaffa-
neet fannattaa. @ittäFö'§ Janelle tuefa. »^pmä oli?
ft», fanoi, »uuten mtelä ollut, nälM maiffa on fem*
moinen, roaan nämä ^>äfr;lät fun mielä fa6i»oii»at
päähäni. Sairoalaifta joo mitä tulee, niin minut roie*
la metfän petona ammutaan tänne faareen!» -- 9fte=
ni fitte toifen marjapuunpel)fott ääreen, ja mätti
ftitä oifean laftarinfa täpteen. ^3ieti t)l)ben marjan
fuufmnfa taaö, ja föi fen, ritueteli. 9*lepä päätpiroät
jo l)t)t»iä marjoja olemaan, faritet putofimat päästä,
eiM tuntunut ftaafaan. Suli niin faunia fitte f>ä=
nestä, ett'ei fofo n>altafunna&fa oUut niin faunista.
9lo, l)än rouotti ftinä, funnefa lairoalaifta tulift -
eif)än fe meren feefeltä pääefr>t mif)in faareäta -
ja fun naii, että taitoa jo noufee, ja tuli jo faareti



4. .Jmbeit tcnttn». 41

, niin {»uittaa: »ottafoo ̂ roät pgtärcät, ra*
f>an ja f)t)n?än pufyeen ebeetä minut pote täältä faa*
reSta fuolemaSta, ja faattafoo minut ja neurcoFoo Fu*
ntnfaan linnaan, joöta läfftnfin lairooineni Fulfe*
maan!» - - 9lo, fye faattiroat fyänet maalle, ja neu*
n>oitt)at tien funinfaan linnaan. SKies fiitä fitte meni
funinfaan ptfyaan. Äuninfaatla oli ruofa faireo ftU-
nä Foreata n>että täynnä ja ttprtö tulppa fuuöfa, niin
istuutui faimon Fannelle, ja alfot lifa=jaloillanfa Ful=
jutella, liata mettä, ^äätinpä' Funinfaan ruo'an5tefijd'
linnan portaille tulemaan. @e fun olift ollut pal>em=
pi mieö, olifi filjaiöfut l)eti: »mintät)ben ftnä lifa|lt
meiltä ruofa=fatroon? pal>a on tuota meibän fpöbä,
pahempi imelä funinfaan ja funinfaallifen puolifon».
JDfift funingaö fuullut, olift (eiffuuttanut faulan poif^
fi. SBaan tämä oli fyprcänfätr^inett, tyyni mieö,
meni miefjen luo, npfäifi !>äntä, ja fanoi: »rooi mieö*
ruffa, fun lifafit meiltä faircon, pal>a on meibän
fpöbä, miela pahempi funinfaan ja funinfaallifen per;
fyeen. Äuningag Fun faapi tietää, fe leiffuuttaa pääjt
poiffi, ja malta olift minullafin fe ftnulle te{)bä».
Sa maitahan ftllä olift oEutfin. - SKieö fanoi: »et
f6ö, Ijerra^ulta, rcirffafo mitään, niin mä neumon

tai'an femmoifen, että tulette niin faunitfft, fun mi=
näfin olen». - - »9^0, minä en mirfa mitään», maö*

tafi ruo'an teFijä, »fun fa femmoifen tai'an te'et mi*
nulle». SDiieö antoi Janelle fitte marjan fpöbd.
@e fen fyöbä ritusteli, ja l)äneötä tulifin niin Fau=
ni6, etfei f of o tt>alta=Funnaöfa ollut niin Faunilta;
mutta fe talonpojan palroelija pietiin jo fiitä piiloon,
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etfeiroät fyäntä muut näFift. @e ruo'an teFijä ftllä
aiFaa laitteli FuninFaaHijta ruoFia UnnaSfa; fpötiin,
juotiin, tenättiin (tina, Funne l)er'ettiin jo ruo'alta,
niin menee fe FuninFaan fyerttua ruo'alta pääötpänfä
fen moFaseroeStin eteen, ja Fr>ft)t): »miFä teibät teFi,
eroeStUMta, p^t'äffiä niin fauniifff?» (Sroeöti fanoo:
»oli äffinätnen mieö tuolla pif>a=maa£>fa, niin ftlla'
on femmoifet taPat, jotta faapi, jo§ fetä tafytofoon
fauniöteHa, fauniiffi». @anoo |tif)en fe lairoaanfa vo\v
jästpttö: »fun^a minuafin Fauni^teleift, niin minä
rupeaiftn Janelle morftameffi». - »5o fe on tainnut
mennä», roaötaft ruofaseroeöti, »fe ei tohtinut filmaa
näpttää feHefään, pelfäft äffinäifeöfä !aupungi6fa im
pettämän itfenfä». - - S^tär laittoi fanan miehelle:
»elföön mie^sruffa mitään pel'ätfö, f pila minä ^änet
roarjelen, tulfoon äfftnäifeen t>uoneefen, minä ftnne
fpötän, juotan f)änet». ^oifa tulitin, ja pantiin eris
tyifeen fjuoneefen. @e funinFaan ̂erttua Fantoi ftns
ne ruoFaa, jnomaa, FaiFenlaiöta fyerFFua. Suli fiis
l>en eteen fyobeSfä, juobeöfa, rupefi puhuttelemaan
miestä, fa fanoi: »tef)Fää minutFin, l)t>rt)ä mie§, nim
FauntiFft, Fttn ruoFasen?e^tin teette! minä rupean teille
morftameffi». - Soifeffa äFä ft)bämeöfä fiitä, Fun
jätti jtnne faareen. @r;opi FuitenFin, juopi fiinä, fas
noo: »enfyän, £)erttua=Fulta, minä, talonpoiFa Fuf>jug,
teille futyaifeFft Felpaa, onl>an teille FuninFaita!» -
»5o6 ette muuten uSFo», fanoi tptär, ei tuntenut
fyäntä meren Fe^FeHe jääneeFfii, »niin minä annan
teille Fentraalin reaatteet ja Fulta=ral>aa, Fultastnals

jaa, onl)an minulla! ja minulla on Fultaslairoa
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ja fulta=roaunut, ne annan fanfa, fun te'ette minut
Baurtiifft». Soinen ajatteli mteltänfä maaten: oma=
nipa ne oliftroatfin! »aan et roirffanut mitään. Äu=
ninfaan tytär pufyeli ijfyä maan, ja (anoi: »no minä
en teitä fäftötani b eitä, ennenfun minuafin fauniöte-
lette». 9ftie6 fillotn rupeft fauntetelemaan. Sää roiet?
telpö otti marjan roafemaöta laffari^tanfa, antoi pa=
boja marjoja funinfaan tpttdrelle fpöbä, ja itfe $\fc
tiin ftitä piiloon; fr;önti, juonti jäi ftifyen. Stpttö
!un fen marjan fyöbä rttu^teli, no ftlle faöroot far*
men^öfplät pa'd'f)d'n. Äuningaö fun nd'fi farmet tt)t*
tdreKdnfd' ̂ d'd'6fd', foettelt faf)oi(IaEtn leiffuuttaaj
rcaan eil)d'n ne fabat pr;ötr;neetMdn. ̂)am fttte fafft
fotamie^ta', voa^maa, farmia jdTeetä fantamaan, että
pääft tr;ttö;ruHa liififumaan. di muuta fun ^ätä
fäpfä, tointa bätää metfäötä tulee. ^)ani roiimein
funingag fuuluuto6=firjat roaltafuntaanfa, että joo
oltft naimatoin mieö, jofa fyänen tt)ttärenfa tof)toroift
ja faift farroet potg, niin I)än ̂ >anifi fen Fentraaliffi
ttjttärenfä fanfa pbteen. Sabi jo^ olift nainut mie§
eli afta, jofa fen parantatft, niin antaift bänelle ifui=
fen fyymyqben.

9to, tä^än tulee tobtoria, mieltä, affaa falin
täpft, tobto^oibaan tptärtä fttnä, roaan ei faaba far^
tnia poi^. tuleepa fe mieöfin fieltä rabroaan tafaa
piiloöta, lanfeaa funtnfaan eteen polrcillenfa, fanoo:
»armollinen funingas, antafoo, mtnäfin ruofin tuota
teibän f)erttttaanne, joo nuo minä faiftn farroet poiö!»

- Äuningaö fanoi: »liefö tuota, poifafeni, ftnu(la=
faan jttä rooimaa, jopa täSfä oroat nämä muutfin



44 4. .fcttbcn

Foetelleet, oroat ft>6'neet, juoneet onneFfenfa »aan!»
Sftitäe» oIIaFaan; mieö meni poiFFeen, oli aiFaa pois
FeSfa, niin tulee taFaft, fanoo: »armollinen FuningaS,
ei näiefä ole muiöfa farmien faajia, minä ne faan,
Fun FoeteKa antanette». - »9lo, f un faanet, poiFa=
feni», »»aetaft Funingag, »Foette(ef>an! farmet !un ru=
it>ennen)at tyttäreni päästä lähtemään, niin panen
ftnut vjlimmäifeBft fentraaliffeni». SOiieö fiitä pufyui
funin!aalle, fanoi: »laittafool)an muut parantelijat
poiö ja fotamäfi jo iloa tefemään, h;llä minä tyttä*
renne parannan!» ̂ )eti laitettiinfin muut Faifti poiö,
ja fotamä?i työnnettiin i(oa tefemään; mieg n>aan
jäi fti^en tytärtä forjaamaan, ja pairoelijoita Möfettiin
Janelle amufft. spu^ui ftitä m)t piifa=tytölle: »mene,
tyttö, pane rifuja faunan uuniin, fauna lämpeämään!»
ja poi'alle fanoi: »mene, poifa=ruffa, Mi) metfäötä
Folme f>ienoa, offatointa pajun roarpaa l>autumaan,
joilla ruofin faroet poB lähtemään!» - - 9to, \a\>
n?at warn?at f>autuneifft, niin piifa=tytöflä ^aubotti
n>a^tat, faunaan laitatti lämpimät roebet, legftnfi^p^s
l)!imet ja muut tarpeetj funinBaan tyttären roet ft)l=
pernaan, laittoi piifa=tytön poi£ faunaöta, ja pani
o»en luftoon. @ota=»äfi teFi ftllä aiFaa iloa. tyfc
nipa fttte FuninFaan tyttären farroiötanfa mallatlaus
toikin riippumaan, ja alFoi niillä hautuneilla marmuilla
Fptoeträä l)äntä, fanoen: »mieläFö jätätte minut Fuo*
lemaan meren FeeFelle? tmeläFö' FarFuutatte minun

{>9n?t>t)teni poie? täefä tää on teibän fult>aifenne, ette
nt)t enää faa niin pilFata! »ÄuninFaan tytär ruFoe^
Ifmaan f>äntä: »elFää, mieö=ruFFa, IpöFö minua, en
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jtnd ilmoisna iMnd enää te'e mitään pafyaa teille!»
SJZieS antoi fttte oifeaSta laffaristanfa tytölle

marjan, niitä {^roia marjoja, no ne läfftroät farroet,
pois, jotfei tuntunut ftaafaan, ja tyttö tuli niin fau=
niifft, etfei fofo roaltahmnaSfa oftut niin faunista
fun I>e oliroat. 9lo, ftitd' f>e linnoille fyömdän, juos
maan, tanöfimaan; poifa pantiin r;limmai(efft fentraa=
lifft, ja fat fen funinfaan tyttären itfellenfd'. - @en
pituinen fe.

5.

©cbaiif«Iäc-tä pohjanmaalta.

giuotfatatfiUa: Äatfo ©ivcnffa ̂olfsSagor cd) ftfmenttjr.
tet muntltg iifrcedemmng famtabc ccl) utgifim af ©uiinar Olof
toalliuS t>ä) ©eorge @tcpfien«, l:jla De(. ©tocfficlm 1844, 9^:o 8, ff.
139-150. - ,,3)ct jtöna ©Icttct öftan cm ©clcn cd) nerban cm 3t>i'ben.

JanSfataifttta: Äatfo Ubealgte ®»cntiir og g-cvtacttingct (£n
SacfcOcg fcr gclfct cg for ben fcntnligc Söerbeit »cb (E. 3Kcll'ed), K\6'
ienicum 1845, 3i:o 49, f«»Ut 264-270, ,,35cn nebtraabtc 5tger". (£t
j^bff (Sscittijr. 9Äuutlig fcrtatt.

©atfataifitla: Äatfc Dcutfdje SRärctjeit tinb ©ageii. ©efammelt
nitb {jetauögcgeucit »cit Johann SBilfycIm Söciff, 2-cipjig 1845, jtunit l - 6,
9l:c l, ,,sDaä gclbene ©djlofj." - 2 Äatfo ©rimnt, Äinbet uub §au?«
mätdjeit, Xf). II. 9l:o 93, ff. 47-54, ,,£ic 9UOe." - 3. Äatfo inai»
nittua firjaa, 9l:c 92, ff. 39-46, ,,5)er Äcnig ucm golbenen Scrg."
- 4, Äatfo famaa firjaa, X^. II. 9l:u 193, ff. 501-513, ,,£>er Irmnler."

©lamoniataiftda: Äatfc Ätetfc, 3ftärd)cnfaat aftcr SBöIfer, 33cr=
tin 1845, 3»eiter Saub, ff. 41-53. B2ite *eie Soraa uitb i^re
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Äatfo tffetfe, 9ftärdienfaal aHer SBöffer, 9Jet«
Hn 1845, SDitter Sanb, ff. 19-23. ,,£>ie Ärofobidfriif^e.

3travtaIatfH(a: l, .ftatfo äSeif, £aufenb unb eine 9lad)t. 3um
crftemmile au$ bcnt Slrabifdjen Urtejt, Stuttgart 1838, Sb. I. " ff.
783 - 880. ,,©cfd)td)te beä ^rinjeit Äamarqlfamen unb ber ^ritijeffin
SBcfcur. - 2. Äatfu fantan firjan ftmuja 572-582. ,,®efd;id)te be^ trä»
gen 9rtu SfRuIjammeb."

3ntialaifi(ta: - XäMn rotmafytama tarina tötitttt) I:ri §. Sro<f<
fjau§'in ©uffiin fieleen fääntämä^fä fatu«fofeelmaäfa: SDie 5Wärcl)enfara»
lung be« @om«be»a 53f)atta auo Jtafcfjntir. Seipjig 1843, Xb. H. fiirut
7-34. .,©efd)id)te beä Sibuftiafa." ,(?atfo famaa firjaa Zl% 11, fwua 118
ja fen=jaleflifiä ,,®efd)icl)te be§ ©aftirecga, Äijnfgä ber S

DU folme tBeljeöta, fafft $\)w<{&,
Reiltä fuoli ifa ja äiti, Eöt)f)iffi jäiiKat. Sulimat
jtitä foicin murfyeeHiftfft, ja ttFiroät itfemiötanfa pf)d.
Äau'an ttfettpcinfä, fciöfi uni^fa ^eitä tfä=n>ainaja mt>
nemäoin lairoa^rannade ̂öffi fyanfyia »artioimaan, funs
fin aina pöffenfa. SWent enftnna' tranf)in n?eti ftnne;
n>aan fottcafen rannalla iötuttuanfa, rttpefi pimeä 96
peloittamaan, jotta poiö piti lähteä. Jtotiin tulleelta
fpjpiroät toifet: »mitä fait?» - »3jtfepäf)än nä'^
nette, !un roucronne färtfte», roaötafii poifa fiil>en eifä
telmit muuta felt»ää. Soi^fa ^önä meni fe£ftmmäi=
nen votli, ja fyänen Mtt>j famoin, fun voanfyimmant
fin. Säfftpä folmannefft ^oFft Supamo rcuoronfa
tnartioimaan; ftinä ietui faifen pon, ct!ä pel'ännt)t.
kulipa päimän foittaeöfa aamulla Folme f>anbea ran=
naHe ja forjaftmat ftipenfä aiban alle, niin muuttuivat
^>eti ifjamffi neiboifft ja läfftroät mereen uimaan. -
3W)famo ftfloin »alitft fauniimmat ftiroet (teitä tal=
teenfa, ja iötauft taaö paifallenfa. 9leibot jonfun
ai'an uituanfa nouft»at jo maalle pois läf>teäffenfä,
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ja Fämtroät aiban luoFfe, josta toifet FaFft ottimat fti*
penfä, ja läFftmät lentoon; »aan t)Fft ei pää6ft)t, f un
ftipiänfä et löptänpt. Sbnoitti ftitä n^t itfenfä £ub=
Famo, ja fanoi netbolle: »täällä ftipeft omat, maan et
faa, Fnn et rumenne natfeFfeni!» - 9ieito ftffoin il=
matft olemanfa funinFaan tyttären, roaan
nenfa banb. ena lentäneenfä meregfä fplpemään, ja
Subfamolta fiipiänfä. SKutta Supamo pani entifen
ebbon eteen, ja fanoi: »ottanet minut miebeFfeft, niin
annan lenttmeft». 9lo, neibon et auttanut fiini' voii'
»^minen, päiroä f un alfot jo n?al'eta; tcaan lupaft
rumeta bänette puolifofft, fai ftipenfä, pufi päällenfä,
ja lenft banbena fottinfa, futfuen Subfamoa linnoilla
Jäämään. Sdfft fttte Subfamofin fotiinfa, niin fr)*
fpimät toifet meljet fotiin tulijalta: »no, ntttä fait ^an-
bia martioittuafi?» - »@ain ma funin!aan tytiä*
ren puolifoffent», »a6tafi 2uf)famo. »@inäfö
femmoitten funinfaan tyttären!» trmiöteltmät toifet,
eimätfä ottaneet uöfoaFfenfa. SBaan Subfamo läfft
jtita beti FuninFaan linnoille, ja fanoi tytölle: »täällä
minä npt fitä maöten olen ftnua faamaöfa, joFo nt)t
ld'btenet minuEe?» - »Sopa mainen», fanoi tpttö;
»maan ftitä emme mirFa FuninFaaKe mttänä, pibäm^
me fala^bäitä». - - »SÄitä me bäita pibämme, Fun
FuninFaalle emme fano», tuumaeli SubFamo. - - »@es
bän fen on», fanoi tyttö, »maan ifäHent Fun fanot,
fe panee femmoifet puuötit l) eteeft, etfet niistä pääfe
iFänäft». - »SÄitä tel)neeFitt», maötaft SubFamo,
»mutta fanon minä». 9Jieni fttte FuninFaan eteen,
ja ilmoitti aftan. - »9*io, minä ftnulle en anna
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tytärtäni», maStaft JuningaS, »ennenFun menet, faiffi
puut tästä muomaSta 2) faabat».

Säfft SufyEamo ftita morftamenfa luoffe, fanoi:
»femmoifen m>t pani ifäft puuötin, Faitti puut mi=
nun tästä muomasta faataa». "- »GntFö minä fttci
ftnulle fanonut», maStaft morftan, »maan pääfet ftnä
ftita', fun ei pahempaa roa^ta panift. SRene faaba
t)Eft puu, ja fano puun faatuegfa: faiBBi metfa faa=
tufol>on! niin fidoin omat puut fumoöfa». - Su^=
famo fofyta meni t^öttenfa', faaft t)I>ben puun, ja fa=
noi ne morftamenfa neumomat fanat, itiin fai ftllä
faifft puut muoma^ta faabetuiFft. SOleni ftita fttte
funinfaan eteen, ja pr;t)ft tytärtä, fanoen jo puut faa«
taneenfa. - - »(St miela' ftEä faa», fanoi funingaö,
»ftnun pitää' ni)t mennä, ne faiffi fannoiKenfa noö=
taa». - - Suli taaö morftamenfa luoffe Suvanto,
ja fanoi: »jo toifen pani tfäfi puu^tin roielä paf>em=
tnan, faiffi puut pitäift minun fannoiffenfa noitaa». -
»Slrmaftn minä f en», maötaft morftan, »maan mtelä
ftitäfin pääfet, fun ei Mmatta panift pahempaa.
SJtene, noöta t)fft puu fannollenfa, ja fano no^tae&fa:
nouäfoot faifft f annoilleen; niin ftllä fe on tefytt)».

- Suf)famo teftfin, futen morftamenfa neumoi, ja
fai puut faiffi fannoillenfa, niin meni taaöfin, fu-
ninfaalta tytärtä pr;pft. SBaan et antanut mielä ftl-
läMän, fcteft fulta=miljat taimaasta fäpbä, fttte maöta
antaift. Suli ftita Suf)Eamo morftamenfa luo!fe alla
päin, padoilla mielin, ja fanoi: »m>t ma§ta puuStin
pani, Eulta=n?iljat taimaaöta fär;bä; millä minä ne
faan?» - »SÖotfit mielä ef>£ä nefin faaba»,
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taft morftan, »hm ei ainaFin pabempaa roaSta tu=
lift». @ttoi Janelle fdFin pddbdn, laittoi berooifen
felMdn, ja fanoi: »aja ni)t, Funne berooinen putoaa
altaft, niin baurafe padltdft ja ota, mtfa Fateefi
puuttuu.» #d'Ffi ftita m>t Suvanto ajamaan, ja la^Fi
tjbtd maatua t)bd. So nnimetn Fau'an ajettuanfa
|>utoft f)erooinen, niin ^auraft famaöfa pddltänfa ja
fai Fu(ta=tt)iljat Mteenfa1; »aan ne hm raöfaita oli=
jt>at, putoft itfe ntiben Fanfa ja painui maan ftfadn,
etfet jaonpt, hm t»cil)dn ̂ irouFfta plöö. - Dlla olet=
teli fiind' maan ftfaöfa', niin tuli fotFa ja teFi pefänfd'
!)dnen pdd^dnfdj muni fti&en munianfa, ja alFot l>avn
toa. " »3o tämd' n^t ainaFin minulta pdan md'=
rättda», ajatteli Suvanto. SÖaan ftffotn tuli Fettu,
juonta FetFutteli, nafi pefan, ja rupeft munia f»ö-
rnädn. $an ftta Fettua tapaft I)d'nnd6td', niin fe irti

fä tempaft b;d'ntd' i;lemmaFft.
tuli aftmo, ja rupeft |)d'nFin munia

an. Äun taaöFin ftta tarttui b.a'ntd'd'n, fe bänet tem;
paft n>i?ldFin plemmdFft. So Folmantena pairoänd'
Farbu juonta FatFuttelee, tulee jd'[Fima'i6td munaa f9Ö=
maan. Sarttuipa SubFamo Farbua jalFaa^ niin fe
bänet noöti FoFonanfa ̂16'^. g)I66 pda'6ti;d ei tiebä
Funne läbtea; läbted ftta pitdift jonneFin, Slötutt,
Färoelee, niin Fuulee toraamifen, ja ftnne meni, So=
raajat Fun ndFemdt bdnen tuleman, ibastumat ftta,
buutatcat iloiöfanfa: »abab! jo paiäti tuli.» (Sanoi
fttben SubFamo: »ei mtnuSfa Feittdmi^td, eiFd
tamiöta: tmftt, pitFd matFa ottanut jo Feittdmifet,
tamifet.» " " »9to Fun et Fefpaa paiötiFft» fanotroat

Suom. tarinoita. 4
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toraajat, »erotta meitä torastamme!» - »SftiM
ir-älinä?» fpfpi SufyEamo. - »Sama tfcurcamajan
fauroa; ,joS !eifasuttaa toifen pään, fe roifjollifen Jaa*
taa, joo..toifen fetfafyuttaa, fe oman roä'en nostaa
plöS: määrää ftnä, fummalle tuleepi!» - " »Äutnfa
minä teibät ftitä rooiftn eroittaa?» fanoi Sufyfatno,
»joo toifelle eli toifelle annan, fe minulle fuuttuu,
futte en anna; parasta, antafaa minulle fo?o fc.u;
roa!» »9to ota, mene matfoityift!» fanoiroat
fiii^en toraajat, antoiroat SubfamoHe fauroan,^ja
l)ä'n laffi fauroanenfa ftitä ebeHe astumaan. Äulft
n>äf)än matfaa, niin jo toifeSfa paifaSfa torataan.
£än ftnne meni. »3lf)a^!» {»uubettitn roaötaan
taa§, »jo paistin faamme!» Xul)famo fanoo toi*
meöfanfa: »ei minuöfa f eittämistä, eifa paiStamiSs
ta; roilu, pitM matf a roienr;t feittämtfet, paistami=
fet.» »9lo f Uit et ftnuSta patStettaroafft liene,
erotta fttte meitä!» fanoiroat mief>et. - " »SföiM teinä
eroitettaroana?» - »Sama äitUroainajan laffi, fum=
maHe tuleepi; f en f un panee pääty änfä, ei nä'e fu=
f aan, oli miSfä tatytonfa». - " »SJlilläpä teibät ftitä
eroittaiftn», fanoi Sutyfamo; »iommalle=fummafle &&
tanen, toinen minulle ftitä fuuttuu. ^)araS, naffaat«
te minuUe.» äftiefyet pääStäffenfä torasta naffafi*
rcat!in fyänelle la!in, fanoiroat: »tuoSfon, ota, mene
matfoifyift!» 3* Sutyfamo läfft lattinenfa ebeEe a$*
tumaan. Söätyän mat!aa Mt)tr;änfä, Fuuli folman;
neSfa paifaSfa torattaroan, ja meni ääntä fotyti ftnne
taaS; roaan tuSftn pääfiMän näfproiin, fun l>uubet=
ttin roaStaan jo: »al>at)! jo paisti fattu!» " »di
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minuSfa Feittämi£tä, eiFä paistamista,» reaStaft
Famo; »reilu, piriä matFa faanitt Feittämtfet,
tnifet.» -r »Sfto Fun ei ftnuöta patSttFft ole, erotta
fa meitä!» - »SftiFä teillä toran aineena?»
"»^laitta' ifä?reainajan reanfjat fuotoat3); ne, näet,
femmoifet oreat, panet jalFaajt, Fufet Fumte tatybot,
«t »oi fufaan paf)aa tel^bä.» - »$paf>a teitä eroits
taa», fanot Suvanto; »toifelfe annan, toinen fmtt*
tuu - - paraö, annatte Fttoroat minuffe.» - $Jlie*
I)i6tä oli tää neitmo I)9n)ä, ja antoircat f)äneUe ne
ifä^rrainaianfa fitoroat, joilta ei»ät muuten fopineet,
niin pääftroät toraamaöta, ja eroftreat fotiinfa.

9Zo Supamo, Eu« fat nefin, läffi ^äni6irt taaö
matfaamaan, ja tuli taloon. @ieDfä taaöfin, fun
ifään näl)bään ome^ta tulenaan, (anotaan: »fyal>! jo
terran tuli mitä fpöbä!» - »SBd'^d minuöfa fyo'*
mi^tä», magtaff Suvanto 5 »reilu, pitM matfa reien^t
jo fpömtfct feM juomifet - fe reetta, miM reertd,
fe luuta, miM lif>oa.» - »9Zo oliftfo ftnun itfeft
nälM?» »STOiMpd fe oliff, f uutena fuufautena
fun en ruoFaa ole näE>m>t», fanoi Suvanto. @at
ruofaa, föi, ja fpfpi fpötpdnfd, joo eiredtfö tietäift
fen FuninFaan aluetta, jofton oliff FulFerea. »(Jmme
tiebä» reaötattiin talo^fa, »reaan on meiflfä metfan
^lt>iljat, tiennereätFo' ne.» Äutfutttin FoFoon FaiFFi, ja
fpfijttiinj reaan eiredt tienneet. SInnettiin ̂ uf>FamoHe

talolta fttte Firei, ja FdöFettiin taitella pitämään, joe
tarme miFd tulift. - - ^paniFin Fireen talteenfa, laFft
ftitd taloöta poiö, ja tuli toifeen. @telld ̂ äntd taaö:
Fin fyöbä ai'ottiin; reaan Fun ei fanonut itfe^fänfd
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oleman/ pantiin bäneHe rttofaa, ja
tiin, mitä1 aftoitfeifi. Subfamo ei fanonttt muuta
aftoimanfa, hm että neumottaift fen hminfaan maa=
ban, jonfa nimitti. »Stfe emme tiebä fiitä hminfaaSta
mitään», (anottiin taloöfa, »maan on meillä metfän
pebot, tiennemätfö.» " - -Sutfuttiin (tina fttte metfän
pebot Jofoon faiffi, ja tiebuSteltiin beilta fttä maa?
funtaa, jobon olifi SubfamoEa matfa ollut; toaan
ein)ät tienneet nefään fanoa. 9io fun ei fttben muuta
roottu, annettiin Janelle ftttäfin talosta fin>i, ja niin
meni ebeEenfä, ja tuli folmanteen taloon. @ie(läfään
ei tietty fen funinfaan maata, jota f 9(91; rcaan fa=
nottitn tairoaan linnut oleman, joilta fyf^ttöitjt. -
Äutfutttin !o'olle linnut, niin tuliroat beti muut, fof!o
ylfin ei tullut, »aan fteiltäfin hm fen funin!aan
maata ?9f9ttitn, eiroät fanoneet tietäroänfä. -
tiin taaS fof?oafin futfumaöfa, maan ei ollut

laffenfa; tca§ta folmannella futfumuffella tuli, maan
ei fanonut bänfään tietämänfä. »Siebät f^Hä», fa*
noi talon mäfi, »maan maimojafi pelMät.» - »910
tiebän minä fentäbben», fanoi f of f o, »maan ftnne on
birmeän pitfä matBa.» -SäSBettiin maan mtemään
mieö finne, ei matfaa fatfomaan. - - Subfamo fai
ftitäfin talolta fimen, ja niin noufi fo?olle felfään.
Äo?!o läfji lentämään, lenfi, lenfi, jofo lie ufeampia
mtif?oja!in lentänet, niin ?9f9t miebeltä: »faitfo fi=
meä enftmäifeStä talolta, joöfa fämit?» - »@ain»
- »9Zo luo fe Fimi mereen!» - S£ubfamo fttte loi
fimen mereen, niin fiitä patfafla faSmoi fallto, jolla
foffo mäbän aifaa lepäft, ja läFfi uubeEenfa lentoon.
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.totroan lennettyänfä, hjfyi taa£ mieheltä, joo etfö
faanut toifeStafin taloöta firoeä. «Sanot mieS faa=
neenfa, niin fo?!o fenfin MSfi mereen lähettämään ;
ja fe hm taaf mereen luotiin, ftitä famatfe Eallio
faöroot, jolle foffo istut lepäämään. @iitä taa£h'n
lentoon ?of)oft !ol)ta, ja fotroan lennett^änfä ft>(äifi
mieheltä: »antoifo minun emäntäni ftroeä ftnulle?»
- »3Intot», rcaötaft Supamo. - »5)ubota fefin
n?ielä mereen!» neurooi Eotto; ja mteS fun pubotti,
fittä tuli folmaS (epät)ö=patffa Bo!oHe, jo^ta hm läfft
lentämään taaö, niin ferraöfaan teet jo miehen ran=
nalle, ja maalle laöfettuanfa ftjf^i: »no mitä minulle
nt)t palfaöta annat?» - Oli fafft fonnia4) rannatta
fiinä, niin £ul)Bamo [anoi: »ota noilta f umpi ta=
I>anfa!» - 9to otti ftitä It^atDamman f of f o, föi fuu=
f>unfa, ja läffi tafaft lentämään.

Su^famofaan ei faufaa fiinä ttntctmt)!, »aan
meni funinfaan linnaan, fe toraama^aifaäfa faama
laffi pääsfä, jofa teft l)änet näft>mättömäfft, ja tuli
morftamenfa I>uoneefen. ©ieKä morftan, itfu ftlmiö=
fä, ja faiffi muref)iöfanfaj maan l)äntä ei näljtp. -
Sonfun ai'an näf^mätöinnä fteflä iötuttuanfa, fuuli
morfiamenfa fäöEemän piifaa »että fairooöta nouta=
maan5), ja hm meni piifa fairoolle, meni tyänfin
jälleen, ja murenft htlta=nnljoi6ta »ä^äfen antiaan.
Suli piifa t»eben fanfa, niin funinfaan t^tär fatfeli
fitä, fanoi: »ei tämä ole pu^baSta, Mp tointa!» @e
hm toiöta läffi Mpmään, ̂ uf>famo taaS jäfeöfä
meni, ja enemmän imijöistä meteen murenft. © M-
roannut fefään »eft fttte BuninFaan tyttärelle, fäöfi
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folmanneSti fäpbä, pufjtaampata tuoba. Mwi pitfa
taaö faircoäta totuta noutamaan, niin £ul)famo fti«
!>en (oi faiffi fulta=n>iljat, jotfa oli tatroaaSta faa=
nut, ja rceft fannetttin funinfaan tyttärelle, @epä
näfi jo roiljat ftinä, tunft fyeti, ja fanoi: »täe-fä olet
nr>t, ful^oifeni, tnigfa olet!in, eld ptileöMe!» --Sem=
pafi Su!)famo (illoin Ia!in ^ddötdnfd, tuli natprodi-
fefft, ja fanoi: »tdöfä olen jo fotrcafen istunut; miöfd
funinga^, f un ei fjäneötä fuulu mitään?» - " »@'ldr
pu^ufaan f unin? aaSta!» fanoi tytär; »fe on tä^a-
nut faiFen tr»d!enfä foba^fa, ftellä on roieldfin, liefö
f>engigfä n?ai ̂ engetöinnä, ei ole enää fotrcin fano=
mia faatu.» - »9io ftnne fttä ^>itää minunftn $<&*
faHa lähteä f)äntä auttamaan», fanoi Sul)famo. -
»(£lä lä^be! »ufon jo nmrotHt matFallafi ilmanfin»,
rufoelt tnorftan ja fofi egtdä l)äntd läf)temägtä. SBaan
Suf)famo fanoi: »läljben, fun lä^benfin, en enää
taiba Eau'an n)iipt)ä.» Säfft ftitä fota=tantereelle f ui*
femaan. Sopa tuli mä^än matfan päaöfä funingaS
tiellä traötaan, ja murf)eellifelta näytti f)t)n)in. Rev
rce^tii Suf^amo ^äntä, fanoo: »elä ̂ uoli murehtia,
läf)be n)ät»9=poifaft fanfa fota^aifalle jällenfd! fat=
fotnme, joo mitä rooimme.» "-" Slntoi funinfaaEe
fuon?at ja Ia!in, ttfe piti fautran, ja faireat r;t)tenä
Fulfemaan. Sulimat fota=fentälle. 2öil>ollinett ftellä
i)I)ä faaliita forjaelee, niin {»uutaa £uf)?amo: »on?o
nneld maötaan^ottajata?» - - »jDn J»ielä, jo^ ennen=
fin!» ljuubettiin fteltä roaetaan. Sul)famo filfoin
feifa^utti toifen pään fau»a6tanfa, niin fatfft oma
n>dft famaöfa noufi plöS; n>aan toifen pään fun fei=
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fafyuttt, faif!i nnfyoöifet maahan faatuiroat.
fttte funinfaalta: »no fuinfa nt)t nä"it roäro
ft?» - " »dlÄ femmoifta ettaä f pfeleMän ! » roaötaft
funingaö, »ota tyttäreni, ja puolen roaltafuntaa an=
nan finufie morftan4al)joifft. Söaatt «niEoin rmircpit
ntatfoillafi, miifon nmropit, fau'an fafott0), r»iimetn
tulit nnfafyaEft!» - - «Siihen fe loppmftn.

"

Dubompia faneja: l, vuit^tt = temput, esteet. 2, täätS fimo*
ntasta = tä'(tä (alibclta. 3, fuoiuat = "fmiliitjät. 4, fonrii<r=i ^fe»
Mä. 5, noutamaan = jätemaan. 6, fafctt = fasmoit.
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I. Sttljfimo.
h

"SuiStamolta

£>U uffo, jolla oli folme poifaa; faffi
ja totmeflteta, folmaö £uf)fimo, nuorin ja perdtfe
funnotoin. Uffo, fun oli rcanfya ja fpfenematöin,
oli porillenfa jo antanut talon fatfannan.
mat pttiroätfin fatfft l>t)n)dö(a Junnoöfa, jotta
fa f^roin tultiin aifoif)tn. SSpötä' " tefiroat a^feraöti,
Mn>troä't fau|)paa, tcaateftfiroat ttfenfd' fomaöti, ja
oltn?at funinfaalta ja faifilta toimenfa tä'f)ben fittetpt
feM rafaetetut. Su^fimo ^uoleötanfa - - fe ei t»iil)=
ttnpt töillä' eifä muilla 9ritt)fftlld', Ijartioitanfa fon=
faan fisfoa, majaeli laiefana uunilla, jo^ta nofifena
ja lifaifena tt>eta'^ft n>aan muiben hralle aina fpö'=

" maan. Saatot roaan, . oli Ijän fuitenftn fuffela ja
ratifaö faifeSfa, etenfin pul>eillenfa. Sfdnfa rafagtt?
fin l)d'ntd fcntdl>ben ja ^>iti pfytä f>t>tt)dnd, fun toifta^
fin, josta reefjenfd' juuri n>il)aftroat l)dntd. llffo fun
tienoille n?aan ei fattunut, toruivat l)dntd ^l)tena'nfd,
J)dn)enteltradt f)d'ntd rodfaifuubeötanfa ja Iaiöfuube6=
tanfa, ja pitircät aina pilffananfa, ̂ auffuen partta'
Stupimofft, S£ul>fa^6r^eröfft ja mifft mtHoinfin fat=
tui. Sul)fimo ftitd rcäfyän futtenfaan liuolt, nauraf>=
teli »aan »eljienfd fomppts ja ptlffa^uljeille, fddn=
teliin uunilla toifelta fupeeltanfa totfelle, ja jonfun
»iifaö^fanan n>dliötd irfeftn ti)önft Reille tafafi. 9ldin
Mut monta rcuotta. Uffo n?an{)em rcanfjenemtStanfa,

funne lanfeft fomaan, |Mtfddn tautiin, jotta tunft jo
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fuolemanfa Iäfye6tt)»än, niin Eittfut poifianfa ferrart
luo?fenfa. «£>e tuli»at; Sul)fimo!tn »ettin uunilta
alas jää;f>t)»äifet ifältänfä ottamaan, tlffo fatfeli
ftina poifianfa »äf>än atfaa ääneti, Mänftin ^>eif>in,
ja laufui »eftöfä filmin: »raffaat poifani! nä'ette
oleroani jo Raudan partaalla, monta ftlman räpäytä
ei ole enää mtnuHa elertämänä, poiö läf>ben fol)ta ja
peitän teibät tänne, @nnen eroani taf>bon ma jafaa
teille fatM omaifuuteni pi^ben=tafan folmeen ofaan,
ofan htHeftn. ^)ttäMä fe ja eläMä aina raffaubeäfa
ja föoftoefaj »aan Euulfaa, mui^tafaa, mitä mielä
rciimeifefft fanon: »fuoltuani f>aubatfaa minut fun=
nialla ja Mt)Mä ^aubaKani Sumalata ebe^tänt ru=
foelema^fa, »uoroötanfa fuftn folme t>6'tä perätpöte,
muiötafaa - - lumatfaa f e minulle!» f)oi'at lupaft=
n>at, n?eft rcalui farpaloina ftlmiötänfä, ja fanottu=
anfa nämä fanat, rnaiput uffo hioleman unef>en. ̂>au=
tatfet pibettiin u!on fäef^n muEaan faifella lunni;
alla; ei muuta fun ^auballe ruloelemaan tuli yoit
ften n^t »aan mennä, niin oliroat lupauffenfa täyttäneet.

2öan!)tmman »ttoro oli enftn; maan fjäntä pe;
fottti, ei uSfaftanut öillä r^Ffin falmiötogfa olla, niin
fanoi Suf)fimolle: »mene ebeötäni ifän fyauballe ru=
Eoelemaan, minä läfyben Baupalle, tuon ftnufle fteltä
l>9»ät »aatteet!» - Su^ftmo aina oli f>ellä6ti ra;
Baötanut tfäänfä, niin läfft n^tRn »eljenfä ebeötä
l)aubatte, rufoelt fttnä fa!fi r>6'tä, ja kolmantena fai;
»oi ifänfä arhin f>auba^ta, aufatft fen, ja fuutelt
tfänfä ruumiöta. Uffo fol>enfun tötuillenfa, aufaiji
ftlmanfä ja, näf)t^änfä £uf>fimon, fanoi: »»eljeff jofo



58 6. Äofmct meljcffet

omat fctyneet bauballani rufoelemaäfa?» - »©»,
n>a§taft Sutyftmo. - »Äumpifaan - eifö?» fi)ft)i
tfä. - - »Gft», rcafuutti Sufyftmo, »manein rceli, jon;
fa rcuoro npt olift, pelfäfi falmiStoa, ei uSMtanut
tulla, ppjt minua ebeötänfä, niin minä läfftn.» -
))^)oifafent!» laufut tfä' ftitä Su^fimoII?, »mene fo=
tiin, pifyatta Iöt)bät ffellä lähteen, pefep (tina enfutnä,
mene ftitä riif>en ta'affe, l>uuba Bolmagti paf>an äänel=
Ia, pefep uubettenfa ja tule jäffenfä lucffeni!» Zufys
fimo teft niin. Sfteni fotiinfa, löt)ft ̂ if>atla lähteen
ja pefiin ftinä, niin muuttui niin fauniifft, jotfei maa=
iltnaSfa fauniim^ata löpb^. Äatfeliin n>ät)än atfaa
Iät>teeöfä, fummefften fauneuttanfa; meni fitte rtifjen
ta'affe, ja |uuf{ fo(ma§ti $afyan laatuun, nitnfun oli
neulottu, ^ett tlmeötpi fileen fauniö, muöta l>e»oi=
nen, TOaöfiftlotlla foriötetut fuitfet fuuöfa ja fatula
feläöfä, jonfa l)trnuminen ja juoffu fuului jo folmen
roirötan päältä, ja jonfa tuli fuif>fuft fuu^ta ja t\A\-
fäfeet fterami^ta. Subfimo fatfeli fyercoista, ftlttteli
lautaista, fobenftin felfään, ja ratfaSti »äbän atfaa
{»uroiffenfa, niin ajoi läbteette tafaft, ja pefttn uubel=
lenfa. @amasfa fatoftfin fyerooinen, ja ttfe muuttui
ennoflenfa. ©iitä läfft fttte falmigtoon jaflenfä, joöfa
fertoi ifättenfä, mitä oli tapahtunut, pani arfun ufon
fä^fi)ötä Rautaan tafaft, ja tuli fotiinfa. SBeljet
fr>fv)in)ät: »mitä nä'it, bafymut eiroätfö
pa^aa eireätfö tahtoneet tel)bä ftnulle?» »@i»,
n?a§tafi 5£uf)fimo, ja nouft uunille »ent)ttelemäänfä.
Siian tullen oli toifen rouoro bauballe mennä, mutta
l>äntäfin peloitti, pppfi Su^fintoa ebeetänfä, lupaft



1. Xuf)fimo. 59

faappaat ftita Janelle, £uf)Fimo meni n^tfin,
ruFoeli Folme t)ötä toifenFin roeljenfä ebe&tä, ja Fai«
moi kolmantena ifanfä taaö fyaubaöta, Fatfeli ja fuu=
teli fjäntä. UFFo FofyennaFfe taaö istuillenfa, auFat*
fee ftlmänfä, ja f9(99: »eiFö toinenfaan »eljefi tul=
lut?» - »^änfin ^elFaft, ei u6faltanut tulla», wa§=
taji Sul)fimo. - »^oiFani!» »irffot ftil)en u!fo,
»mene fotiift, pellolla I6'r>ba't lahteen, pefe^ (tina!
§DJene ftita' fttte pellon patikan, f)uuba MmaSti tm«
men äänellä', ̂ efei) Id'{)tee6fa' uubellenfa, ja tule, ferro
minulle, mitä ftefla fo^taat!»

Suf)fimo meni, löpft lähteen ja peftin (tina, niin
tuli ftita' niin iloifefft, jotta mitfaän [urut eli mur?
l^eet eiroät njoineet ifoanfa raftttaa. SJZent fttte ̂ el=
lon pädfycin, f>uufi fofmaett immen laatuun, niin fau«
niö, roeben=farroa ^erooinen tuli f>irnuen I)ä'nen luo!=
fenfa, popealla ftloitetut fuitfet fuugfa ja fatula fe?
läöfd, jonfa juoBfu fuului fuuben roirötan päci^tci,
tuli läffi fuuöta ja tuli fdifjf^i fteramiSta. Sul)fi-
mo Fatfeli ̂ e»oi6ta, ftlitteli farroaa, ja nouft fet
fäcin. Söci^dn ai!aa ajettuanfa, ̂alaft jo laiteelle
tafaft, ja ^eftin taaö uubeKenfa, niin if>en)oinen fa=
toft, ja £)ä'n tuli faman=nd'fo'ifefft, fun ennenFin. SD?eni
fttte ifcinfd !>auba[fe, Fertoi Janelle, mitä oli ta$afy'
tunut, ^ani uFon Rautaan jällenfa, ja IciFft Fotiinfa.
SSeljet Ft)fr;irodrt taa^, mitä I)d'n {»auballa na'Fi ja eiFö
ftellä pel'oittanut - »Si» fanoi reaan Su^Fimo,
»eriin uunille, ja pantin ma'ata.

Sitä Fun tuli, oli £ur)Fimon oma rouoro mennä
tfanfa l>auballe ruFoelemaan. $ämärä£>fä nouftFin jo
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mafaamaöta, ja läffi EalmiStoon. .Kolme ̂ ötct perä-
ti)£te rufoeli fiellä fyartaaeti, rcitmeiefä t)önä taas
Eatroot ifänfä fyaubaSta, aufaifi arfun, ja fuuteli fuok
lutta. UEEo ftitä Eof>enftin iötuillenfa, loi ftlmänfd
aufi, Eatfeli £uf>limoa, ja fanoi: »rafaö ^oifafeni!
mene folmannen Eerran mielä fottin nurmelle1), fteltä
lo^bät lahteen, ̂ efe^ fiinä, ja mene nurmen päähän,
fyuuba folma^tt miehen cianeHä'. Äa^ ftitä fttte Iä^=
teelle tafaft, pefer; uube^tanfa, ja tule luoffeni tänne!»

- £ul)Fimo tefi taaö, futen oli fäöfettt). 9}Zent nur=

nielle, joeta löpfi lahteen, ja peftin ftind, niin
tut tuoäfa paifae-fa ir»dldf>tän)tin fulta=tt)aatteiftn.
fttte nurmen paäfydn, ja f>uuft folmastt mie£>en &&*
neliä, niinfun oli neurcottu. @iitä'pär lumuroalfea fte=
»öinen fyirnuen tuli ^äntä maataan, fullalla ftlotte=
tut fuitfet fuuöfa ja htlta^fatula ferdöfd, jonFa juoffu
ja ^irnunta Buului jo t)^5effan nrirStan pdäetä, ja
jonfa tuli fuif)Euft fuuöta ja tuli=fa'feet fierami^ta.
Sitfyfimo ihmetteli ftta fummaa; fatfeli fulta=pufu=
anfa, fatfeli Eauniöta, malfeata fyen>ot£ta, ftlitteli lau=
taiota, fo^enfitn felMcin, ja läfff nurmella ratfaöta;
maan. 9tatfa6tt ftinä, ajaa faretteli roäfyän ai!aa
ebeö=tafaft, niin palaft tääkin laiteelle, ja pefiin uu=
bellenfa, niin f>erooinen fol>ta oli poifeöfa, ja ^än
fun ennenfin. Ääroi fiita' fitte falmiötoHe taEaft, ja
Eertot ifällenfa, mitä oli Eofybannut. Saufui uffo
ftHotn 2;u^Eimo(Ie: »Euuliatfuuteft, raffauteft ja nö\)*
rr;v;teft täl)ben Euoflutta ifäaft Eof>taan mitä, potfani,
ta^bot? - Sal)botBo Eauppa=mtef)eEft ruroeta, n>ai
tal)botfo ifuifen ^»rypben, jott'et Eonfaan tr>6'tä tar=
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roitfe raataa, rcai ifuifen rciifaubenfo tafybot? £>ta
jompikumpi, Iaö!e minut Rautaan jdllenfd, töteta' ebe£
toiftamme emme enää nd'e!» - $£uf)fimo otti V)iit
fauben, laSfi ifdnfd Rautaan, peitti finne, ja meni
fotitnfa. SSeljet tääkin fyfelemddn, mitä f)dn näfi,
ja eifö f)dn pefdnnpt. Söaan Subfimo ni)t!ädn ei
trirffanut mitään, f anoi roaan: »enM pefdnntjt, ja
roddnftin uunille lemolle.

huutamia n>uofta fului. 2öanl>immat reeljet
fumpifin pitin?dt talon funnoSfa; mutta Sul)fimo
aina maan rafaSti uuntanfa, oleffi ffelld 9f)tena'nfa,
eiM muulta ollut miHdn(d!ddn. Soifet puoleltanfa
oltroat ftitd rei^aifet, fun ifd ^uf>?imolfe antoi t)l)td
fuuren ofan fun fyeillefin, ja l)dn fttteMcin ei t^ö^ött
rumennut. .Kerran fttte IdBftmdt roan^immat »eljet
Faupalle, ja Su^fimon jdttiwdt fotiin ftlld fdsfrilld
ja roaroituffeöa, ettd faifeSfa noubattaa naiften miel*
td, fyanffia tjeide puut, reebet ja fai!fi, mttd talogfa
tarn)tttaif{. "-" Sufyfimo fuo§tui fti^en, ja roeljet läf-
ftrodt faupoiflenfa. - @amana pdiraand loppui jo
talolta roefi, ja naifet Su^fimoa mebeHe Fdri^tamddn.
Xufyfimo nouft uunilta alae>, otti forennan, pani Eum«
pään nenddn foroon, wddnft ne oFallenfa, ja Idfff
rantaan. Slmmenff fteUd forroot roettd tdt)teen, ja
istui aroannon reunalle lepddmddn. @iind tötueS-
fanfa ndfi fuuren ^au'in n>eben fafmoSfa uiffentele=
ivan. »2lf)aa!» arrcelt Suf)fimo iloiefanfa, »tuoreita
falaa faufaan en ole fpönpt, tuon f>au'in tuolta ̂ 99*
bdn». £)tti, te!i anfan, piiritti fen ^au'in pddn 9m=
parille, ja alfoi roetdd jännittää, mitä jaffoi. SBett,
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rcett, Fttnne fai jo pään jäälle, niin fyauFt rupeft ru=
Foelemaan: »elä, elä roebä minua, mie^Fulta, tääftä,
minä Fuofen!» " »£uoregta f'alaa Fottmn en ole

fr>öni)t, tapan ftnut, Fun tapanFtn», [anoi SufyFimo.
- »(£Iä tapa minua!» pppft fyauFi t)f)ä, »elä tapa!
faat iFuifen rooiman elTet tapa, femmoifen rooiman,
jolla faiffi, mitä ifänänfä tal)bot, toimeen faat.» -
^ufyKtno^ta oli {>au'in pul;e [oma, maan foettaaffenfa
pul;uifo totta, p99ft l>än ferrafft n>aan tätä rooimaa.
^»auft antoi, neureoen: »fano tuaan: f>au'in fanoilla,-
omilla aimotiiifftflani! niin fiöä FaiBfi faat toimeen.»
Suf)Eimo fäöfi roeft^forrooja näillä faneilla fotiin
menemään Fantamatta. 9to ne fama^fa meniroät. -
^aäeti ftitä jo Sufyfimo ^au'in anfa^ta, ja otti fen
reotman Janelta. S^tui forennalle felfään, ja fanoi:
»l>au'in fannoilla, omilla airootufftlfant fanna minui
fottin!» - Äorenta Eantoi, ja £uf»fimo pääft uu=
nille mafaamaan.

£itommenna loppuiroat puut; naifet ^u^fimoa
puuUe. Sama läfft, firmeö fäbeefä pihalle, istui re=
feen taFaperin, ja fanoi f>au'in neulomat fanat. §fte-
li fiitä juonta milifemään. Suofft, juofft ennättämiö=
tänfä pf)ä, funne tuli funin!aan fatu!>un2). »Suoöfa
näh)i) olenhan fauniita puita, tuoeta otan», aroelt
2ul;fimo, ja pani Firaeen t>au'in fanoilla, omilla at^
tt>otuFftlfanfa fatu^un puita {»aFFaamaan. Äimeö I>aF=
Fafi ftedä, f>aFFaft, jotta linna FaiFut maötaan. Äuult
Funingaö tämän, ja laittoi fota=t»äFeä fatul)un Fat=
fomaan. 5JJO Fun tultiin ftifjen, ja nähtiin puut, mi«
ten Faatutroat itfe^tänfä ja lateliiroat Fantamatta
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fimon refeen, rupefi fota=»dft bdntä fiinni ottamaan.
Suutta £ubfimo lapettiin refeenfä, [anoi bau'in fo
nät, ja mennä »ilistt fotta fobti. puffaan fotas
»äfi perästä, täytyt palata linnoille. Äuntngaö betltci
!un fuult aftan, tmeStiä3) h>ff ääntään f)eti, ttebuS*
taaffenfa, f en olift mieö bänen n>alta!unna§fanfa,

jofa tdmmoifta ibmeita teft; roaan et faaba tietoon.
Subfimo fun pddft rauftaöfa fotiinfa, tutiroat bau'tn
faneilla puut itfeStänfd' pinoon ja lämmitöffen merta
f antamatta tupaan; »aan jotfei fufaan rooifi maraö^
taa puita pinosta, fanot Subfimo beiHes »bau'ht
fanoiöa, omilla airootuffillani, tarttufoon fiinnt tetbin,
fen reieraö teitä foöFee!» - ©attuifin niin, jotta
naapurit ndbtr;dnfd SubFimon Fobtefa namd fauniit
puut, tuliroat r;6'Hd, ottiroat muutaman bafon !atfel=
la!fenfa, ja tarttuivat Itinni pinoon. J^)e fun alpjis
it>dt Subfimon tdmdn tafan beille tebneen, ruFoelis

it>at bdntd irtauttamaan itfenfd, ja Subfimo tuli
paahtamaan. 9ftutta naapurit fuuttuiroat futtenfin, ja
fanteltroat funtnfaalle Subfimon »arfauben. Aunin*

gaö br^millänfä, f un pääft tämän fau'an jo etftt^n
mieben perille, futfut S^ubfimoa luoffenfa; »aan
Subftmopa et ollut millänfäfään, »aiffa monta fäe=
friä jo tuli. Söitmein tuli funinfaan ugfofiiftn pal»e=
lija, ja femmoiSta »itnaa toi ferallanfa, joSta muut pifa^
reenfaan matötettuanfa bumaltuiroat, tarjoeit fttä Znfy
fimoHe, jotta humaltuneena »eift bänet fttte funin=
faan eteen. Subfimo f\)flä arroafi »ieffauben/ »aan
fanoi: »bau'tn fanotfla, omilla ai»otufft(lant en bu=
maltufo minä töistä!» otti f of o n)9pr;n, ja et ld'btent)t
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fttteMän. - - SÖtifon päästä1 lupaft fuitenfin ttfe£=
tänfä tutta; ja tulifin uunitta ajaen linnan pihaan.
Äuninga6 nauruSfa [uin bäntä terroebtimään, rupeft
puhuttelemaan, ja f9(91: »miten ftnä, roeiffonen, noin
uunilla fttfet?» - - »Äulenpaban», roirffot Subfimo,
nofett ja muuta lifaa bieroi ftlmiStänfa roäbemmäEfi,
ja fanan fananfa perästä roaötaft funinfaalle aina
n)iifaamma§ti. @e funinfaa^ta mieleen roaan, ei fuut=
tunut Subfimon pubetCe. Äotman aifaa (tina fu=
ninfaan fanfa feöfuSteltuanfa, fattui SubBimo luo=
maan filmänfä linnan 9lä=fertaan, joöfa näfi funin=
faan t9ttären tffunaöfa tötunjan, bäntä ftettä fatfe=
le»an. ^ttären fattniS ja ibana nä?9 beti f9fäbr)tti
3;uf)Eimcn f^bäntä, jotta laufui: »fyauHn fanoilla,
omitta ain)otu!ftttani, palafoon tuo minua!» - Äeöti
fttte rcäfyän aifaa pubetta »ielä funinfaan fanfa, niin
3!ubfimo lapettiin pois.

3on!un ai'an fuluttua, tuli funinfaalle fuurt
buoli. ^9tär Uvoi päimä päircälta falmaffaamntaffi,
ja f99tä ei tien^t fufaan. Stfe ilmoitti t^tär fu=
ninfaalle miimeinfin mieli=alanfa, maan ei tiennyt it=
fefäan, fetä bän paloi. - - Äuningag tytärtä naitta=
maan. SSieötiä tt»iet»ään pmpäri f of o n>altafunnan;
folmeöfa päimäöfä piti fulbo oleman löribettp. @e

faifi tyttären, fen 9bbellä b9ppäämättä ratfaStaiji
linnan 9lä=Eertaan, joöfa funinfaan ti)tär iffunaöta
painaift formuffen merfin bänen otfaanfa, että bänet
mufa tunnettaift. Äaiffi 9lbäifet fefä alf>aifet tuli=
icatfin linnalle fofoon fatfomaan ja fVettamaan tätä
ihmettä; mutta Eaiffi buffaan, ei linnan folmanne(le=
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Jaan Ferralle »otnut fenenFddn f>en>oinen

Fimo imelä oli jaCella Foettamatta. SSanbemmat roel=
jenfa Fun palafircat linnalta Fotiinfa, olmuit pahoilta
mielin, Fun FuninFaan tt)tä'rta eircat (aaneet/ ja fa=
noircat SufyFiinolle: »ftnuaFin Futfuttiin koettamaan,
mene ftnafin, niin faaroatfjan muut ebeö nauraa!» -
2tuf)Fimo ei mirffanut mitään, mietti t»äf)än aifaa

mieleefdnfd, niin muisti jo muinoifet f)e»oifenfa, Iae=
fiin uunilta, ja meni enftmdifelle laiteelle. @iind
fun ^eftin fttte, ja fätm riihen tafana $at)an ddnelld'
Imutamaefa, tuli Janelle fauniö, mu^ta (;en?oinen eteen,
joöe totut felfddn, ja ratfaött linnatie; mutta aine*
aötanfa folmannelle ferralfe jaffoi herooinen ftppata.

- Soinen pdtmd tuli, roaan et ollut fellenfadn on;
nellifempi; Sul)Fimonf'aan toinen ftenjoinen et rcoinut
J)t)pdtd, fun linnan fuubennelle ferrafte.
nefft pain>df'ft n)aru^taufttt)at faifft
[tila, S'u!)fimon reeljetfin, ja ratfaetireat linnalle koet-
tamaan, roaan FaiEft puffaan, Reille Mtvt famoin.
fun eileinfin. Äotiin tultuanfa MöFiredt n>eljet taaö
naurutpa fuin SufyFiinoaFin linnalla menemään, fa=
noen ftmte futfutun, foöFa muifft paitt>i!ft ei ollut
mennt)t. - - £ul)Fimo laefiin fuftefaett uunilta, me=
ni, peftin jofa folmeefa Idbteefifa, jotta muuttui i;len
faunitfft, ja Mmt fiita nurmen pda^dn, josfa Folmeen
fertaan huuft inno!Eaaeti miehen danefld, niin f)dnefle
tuli fiil>en Iumi=wal!ea, fufta=ft(oilla Forietettu herooi;
nen, jolle istui felFdan, ja ratfaeti linnalle. - - Äo=

fountunut »dFi ihmetteli, Fpfelt, Fen tuo puleFa ja fau=
niö, Fulta=i»aatteiftn ^u'ettu miee olift tuon noin Fo=

Suoni, taviiiottii.
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mean, walf'ean=»äläf)tait»an fyercoifen .fefäSfä', jon!a
tu!i fuuSta lä!ft, ja tuli fui^fufi fteramiSta. Sftutta
fenfaan ei tiennyt. Sufyfimo maan ajaa faretteli
linnan pihalla ebeS^tafafi, ftlitteli ärjymän ja l)irmi=
n>an fyetcoifenfa lautalta, ja obotti Mefya, milloin
faifi foettaa l)9ppt>ä. $ä6?9 tulifin fol)ta,
fannuöti Remotetanfa, ja ajaa faroafytttti enft
linnan X}!)bef[annelle terralle, joefa funinfaan tptar
istui ifhmasfa. @e painoi (ormuffellanfa Janelle
merfin otfaan, ja Sul)firao ajaa t^ppäl^ttt poiö.
©ittd' fjäfrceni jo muufin »d'ft linnan pihalta, obob
taen ̂ a'ita pibettdTOiffv jotta faataifi tietää, fen fe
onnellinen oli, jofa funinfaan tyttären anfaitfi puo=
lifoffenfa. - SDbotettiin, obotettitn fulfyoa tulemafff,
joFo lie ufeampia päimiäfin obotettu; n>aan ei tule.
(Stftttiin roiimein t)Ii fo!o «?alta!unnan, maan
f aan; mer!!iä ei litytyntyt fenenfään otfaäta.
fun ei muita ena'a ollut jaTefla', futfurtitnpa
tnoafin. ©uruffenfa Iöt)fifin funingaö ^anen otfag=
tanfa merfin. Äuninfaallinen lupanfa oli fuitenftn
forna ja roafyrca, ei fäpn^t ftta' riffominen, pibcitti
I)d'ärt; maan luoffenfa ei fumainnut femmoiöta wä'
n>r;d, te'etti umpi=puoltFon, fti&en pani ti)ttd'renfd ja
£ul)!imonf ja tt)önna'l)r;tti mereen tuulen nojaan.

JDUroat fielld fitte aaltojen reaHaäfa. - " ^)uo*
liffo rcieri, rcieri meregfd, funne tuuli tuunntti r an;

nalle. S£u^!imo tunfi tämän, ja fanot: »{>au'ttt fa=
noilla, omilla airootuffillant f>alfea puoliffo!» - - @e
l^alfeft fol)ta, f)ajofi ftiljen, ja Sul)!imo puolifonenfa

maaCe. S£da'Udpd' faunit faari, jofa
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tapöifen täynnä FaiFenlaifta ttntna= ja muita l>ebel=
makuita, marjoja, FuFFia, ruufuja »aan. 3>f>ana tyaju
tuoffuft f>ei6tä, ja linnut twfertelit»ät niiben Fe£Fefla.
©iita Fätoi SufyFtmoFin iloifeFft, loputti furun-alatöta
puolifotanfa, ja fanci: »f>au'in fanoilla, omitta äii»o=
tuFftllani t)letF6'6'n linna FeSFelle faarta!» - - ytc tn-
Hf)an fti[>en linna, ja fomea, monenfertainen linna
tulifin. @iina' afuircat fttte Fotman, min aifaa lie=
neroat afuneetfii|, Funne tuli Reille iMrea Fotiin wan=
|)oja ^ettannanfa' näFemaan. Sama rupeft n^t ajat=
teluttamaan Suf)Fimoa, miten faareöta mantereefle pää=
ftft. Slftata miettieefa muistut Janelle ̂ >au'in an=
tämä moima mieleen, niin pääft jo antelemalta, ja
[anoi: »^au'in fanoiHa, omilla atrcotuFftllani tulFoon
fflta meren t)lt FuninFaan linnan o^itfe!» -- 9io ftlta
ja oifein Fultainen tuliFin famaefa meren poiFK. Sul)=
fimo fennd^ptti ftta mpoten Fotiinfa, terme^tt meljidnfd,
jotFa luultroat ̂ anet ammon aiFoja FuotteeFft, ja Fer=
toi fyeifle FaiFFt elcimanfd' »aiheet. 9)ieiti fttte joFa
laiteelle, peftin joFaifeöfa, fyuuft Foltne ̂ erooigtanfa
t)l)teen, tuotti l)au'in fanoiDfa, omilla aimotuFftllanfa
Fulta'»aunitt, ja ajaa Farettelt enftnnd roteld »eljienfd
luoFfe ja ftttd' iFaroöitfeman puolifonfa luoFfe faa?
relle taFaft. - 3taul)a6fa ja raFFau&eefa ele6Fefin?dt
faarefla linnaefanfa monta, monta »uotta. Aunin?
gas, joFa ndFt Fomeat »aunut ja ^ercotfet linnagtan?
fa ofjitfe aina FulFeroan, tiebu^teli, Fen fe rooimaFaö
ru^tinaö olift, joFa f)d'nen linnanfa of)itfe aina ajoi;
mutta FenFadn ei tiennyt, ^adtti ttmmein pitää pi=
bot, Futfui nitein FaiFFt »altaFunnaetanfa, Futfui
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FimonFin. " pitoja pibetttin; FuningaS tunnusteli
tptärtänfä, roaan luuli fyarfyailercanfa. SKielt Fuiten=
fin jollaFin neuroon Furittaa ' fttä, olipa fttte f en ta^
tonfa, joFa tumatta oli afettaunut l)änen roaltaFun=
taanfa. £uf>Fimo äfpft jo FuninPaan Fät)töFft6tä, jotta
filfä jotaFin oli mieleSfä, ja tteft olla rcaroillanfa.

(tina, juotiin Fpllältd faifenlatfta f)erFf*uja ja
fulta=pifari oli joBaifen ebe&fd', Sul)fimon

ei. @e fun ei »iinaa maistellut ollenfaan, laufui
funingaö: »juo, pgtärodni, »ieraana ferran luonani
olleefafi!» - Sufyfimo ftittt, (anoi itfeflänfci pulloa
ei oleman, josta joift. - - »ÄaiFille on piFari pantu,
tiettäroaSti ftnulleFin,» fanoi FuningaS itnfjaifegti, »olet
t»arastanut.» --^ul)Fimo Etelft FomaSti, »ditti, etfei
^d'n ole ottanut. - »9^0 muut fttte» otteli Funin*
ga§, »eil)d'tt niin ole, etfei feltoää faaba.» ÄdSFi
FaiFFten faFFaria Foettelemaan, tarFa^tt joFaifelta et=

ftmdan, Feltd lör)bettdtfi, fe pddftanfd pantaift. -
9Zo etftttttn, etftttitn FaiFifta, rcaan ei lö^bettp piFa=
ria Feltdän. - Söiimetn fanoi SufyFimo: »itfe, For=
fea !unina,a6, olette Fuoleman anfainneet, omaSfa laFz
Fartffanne on pifari!» - - Äatfottiin, niin ftefld oli;
Fin} SufyFimo o(i ^au^in fanoilfa, omilla atrcotuFft(=
lanfa toimittanut fen ftnne, maiFFa FuningaS oli pa=
nettanut fen fyänen laFFarttnfa, faabaFfenfa £itl)Fimoa

fi)t)n=alatfeFft. ©eFöö nt>t fummaa FuntnFaaöta, htn
piFari Janelta itfeltdnfd Io't)tt)i, ihmetteli fttd, eiM tun-
nt)t, miten aftan laita oli. _ Suf)Fimo ftlloin tietää
antoi itfenfä feFd t»aimonfa; ndptti merFin otfaötanfa,
ja fat funinFaalta fominnon ja puolen »altaFuntaa.
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©iettä eleSFelee SubFimo mela tänäfin päiroänä. -
roerta fttä.

©elitijfftä: l, nurmelle - niitijlle. 2, fatutmtt (roenäjän [aitasta
cadt, - |juu»tarJ)aaii. 3, »testiä (»en. en.cmi) = fanait, tietoa.

II. Stytiir folnttttttteSfa linnan ferroffeöfa,

Dii fotme ttjeljeöta, fafft fau^^iasta,
o, nuorin ttjeljeg, jofa ei mitään raatanut1),

uunin forroalfa »ent)i reaan. Äuoli Reiltä ifä, ja
f anoi fuoflegfanfa: »minä fun fuolen/ fäpfää jofa )?oi=
f a bau&aöani t>6 maFaamaöfa!» - - 9^0 ifä f un oli
jo maan poroegfa lepäamaefä, 3:ubfimo lä!ft enfi=
mäifeEft {»auballe mafaamaan. St?ee ftinä, rufoelee
fau'an, niin ifä fyaubaötanfa alfaa tarinotba, fi)ft>t):
»fen^ä fieflä rufoelemagfa?» " - »Äenpä täällä, taat=
tofeni, mnuta, f un minä nuorin potfafi.» »Aa
n?anf)immanl)an tänne enftn olift ^ttcinpt tuflaFin,»
[anoi ifä) »roaan finä Fun tulit, poiFafeni, ftnun ofa
on.» 9louft baubaötanfa, antoi SjtbFimolle punaifen
fauroan, neurooi Fallion, ja fanoi: »Fun Ir^öt tällä
fauroalfa maan, niin Fallio auFeaa; ftellä on punai=
nen, täl)tt=otfa bepo ja FaiFenfaieta bpaptjttä, mitä
tFään tarroinnet.» - Suli £uf)Fimo Fotttn aamuis

fella, niin h;ft)iroät roeljet: »mitä tuo taatto tarinoi?»
- »®t)6'bä tabtoi/» »astafi SuhFimo, »fr)6'pi f e Fo=

bi§taFin, Fun ette Färme Ijauballa maFaamasfa.»
Sotftda »elilöillä bätä femmoinen, ala SubFimoa
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palFata Fe^Fimäinen roeli ebe£tänfä toifeFfi t)6'Fjf
bafle maFaamaan, ja lupaft Folme fataa. - - 9lo läF=
ftf)än tämä £ul)Fimo. »(£i tule,» fanoi »minun Iaife6ta
mieltä äiä n?af>inFoa, f un fpöpt, niin fyöFöön!» -
Wleni fyauballe. £aa6 ifä fpf^p: »minMtäf>ben fe
ei tullut »eljefi tänne?» " - »@i tohtinut tuoa», fa=
noi SufyFimo. - " »9^0 hm ei tuffut, neuaon fenfin
ofan ftmtfle», lauftti uffo. Slntoi SufyFimofle I)ar=
maan fauroan, fanoi: »ftinä ja ftinä paifaöfa on
Fattio, h)ö tällä faumalla, niin fe auFeaaj ffinä on I)ar=
maa, Fuutamo=otfa ̂epo ja fjpnjp^ttä Baf)ta mcinta
enemmän, Fun oma^fa Fadioefaft.» -Auliit 90 fttte,
ja aamu tuli, niin SiifyFimo meni Fotiinfa. Ät)fptään
ftellä niin iFään taaö: »mitäpä tuo taatto tarinoi?»

oli, Fun palFan ebe£tä menin», fanoi
»oli imelä äFäifempi, Fun rotimein, ul)Faft

ft)6ba FobiötaFin, Fun et ftnä wanf)in menne.»
SKitaö taota; ala rcanf)in poiFa palFFailemaan f)äntä
ebe^tänfa ftnne. -- »Äuuft fataa Fun antanet, no mt=
nä lä^ben», fanoi Su^Fimo. Soinen luFee Fuuft fo
taa Fäteen, ja Supimo meni taaö FolmanneFfi t)6'Ffi
I>aubalfe maFaamaan. ©iitä uFFo noufee ̂ aubaötam
fa, fanoo: »mintä^ben ,ei tullut n?anf)in roeli? FoeFa
ei tullut, neun>on fenFin poi'an ofan finufie.» 2ln=
toi mustan fauman, fanoi: »työ tällä, ftell'on mueta
Fallio, niin fe auFeaa; fteltä lo^bät mitetan, päiit?ä=otfan
I>en)on ja I)9n)9t)ttä fyöbä poi'an poi'an, lapfen Iap=
fen.» Saag tuli aamulla Suf)Fimo Ijaitbalta Fotiin,
niin toifet "reeljet f)äneltä Fpfelemään, niinFun ennen^
Fin: »mitä tuo taatto fuffe tarinoi?» »StFäinen
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oli, jotta fyöbä tahtoi», fanot Su^Etmo; »fyätäifeltä
paEoon päaftn.»

Eletään fotrcafen aifaa. Soifet »eljet Eauppaa
M^mät, SufyEtmo uunin EorroaEa roenptteleEfe, Janetta'
jtinci raatonfa2). Dltpa fttte EuningaS lä'6nä' Eau?
pungiöfa, rciifaS pofyatta mieleStänfä. Janella ^Fft
tptar maan. $am fen folmanieen ferroffeen, fanoi:
»ftlle mä ä5r n tyttäreni annan, fen fyercoifenfa fol=
manteen ferroffeen ^palfyttcid' ja tyttärelleni fuuta
antaa.» Saatti linnoiflanfa pibot fuuret, ja fo!oaa ral)=
n?a6fa paljon. Sulee funinEaan tpttdren tuuma Su{>=
fimolleftn fuulumiffi, niin f>anenBi teFee mieli ftnne.
$dl)te»ät roantjemmat »eljet muiben fera linnoille ^t-
troifianfa Foettamaan, niin !£ul>fiino fanoo: »minä
läf>ben f erällä.» - »SSai ftnun näFötetäft me ftnne
ottaifimme! etfö fiellä ole paremmilleFin tt)ötd'? ma=
f aa ftnä uuniEa n>aan, eläfä Itifal)ba mofoma,» fa=
notmat n?eljet ja läfftrcät matfaanfa. ^oieten lä^=
bettpä, pufmi Sul)fimo meljienfä naifille: »antaFoo
minulle roeft^emotnen3), niin minäfin laljtijtn ItmtoiU
le.» - @ai Reiltä manaan l>eroote;=Fufun, ja läfji pe=
rägtä. 50?ent enfinnä omaan fallioonfa, jon!a ifä oli
neuroonut. peitti roeft^ercoifen fcrppien, roartfften
fpöbä, aufaiff fameallanfa fallion, otti fteltä punai=
fen, täf)ti=otfan ̂crooifen, pani päällenfa paraöta fa=
lua, ja ajoi EuninEaan linnaan. @iellä fun rouo=
ronfa ajua foetti, enfimäifeen Eerroffeen jo pääft,
»aan ftttä täi)U)i Eäännt)ttää f>en)otfenfa ja ajaa ta=
Eaft. ÄuEaan ei tuntenut l>cintä, EuEa fe femmoi=
feEa l>e»oifella niin Eomei&fa roaatteiefa ajoi.
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Fimo n»et tyerooifenfa ja Falunfa Falfioon jällenfä, ja
oli Fotona ennen toijta roeljeFjtä. £u(twat fjeFin fittc
linnoilta, niin SitfyFtmo Fpfet: »joFo tuolla pääft Fu=
Jaan tyttären luoFfe?» - »@i pääeifpt» fanoircat
toifet, »oli mieS, punaifefla, tä't)ti=otfa fjerocifella ajoi,
fe jo l)i)pdflr)tti cnftmäifeen ferroffeen, h)Hät)än fe
nriept [en, et tuntenut fu!aan isäntä.» - »S5nf'ö!)dn
tnind oHut?» (anot Su^!imo. - »Siiin oli (mun
ttäfcifeji!» tDtrJEoiroat roeljet, ja nauroivat f>a'nen

toinen paima'. . - Äuningaö taaö foFoaa
n, ja S"uf)ftmon meljetBin la'l)teit)dt ftn-

ne. SpijrEtipa Suf)fimo f erälle. - " »SKefö ftnun na'=
föietdft linnoille ottaifttnme», jcaetajtmat weljet, »on
ftnne parempiafin!» - «f)eittitt)d't Sul)fimon fotiin.
£ama famoin naififta pp^tdd r»efi=f)e>rot6ta, ja fuf=
fee filld feeFimdifen rcefjen Falliolle. @iif)en ̂ ett;
taa meft=lw»oifen taireaan linnuille ft>6'bä, ottaa M=
lio§ta f>armaan, F'uutamo=otfan l)en?oifen, Balua $(n
raeta panee pdallenfd, ja ajaa f'araf>utta pito=paiFs
faan, FuninFaan linnan eteen. @iind l>erraa on Fai=

Fenfddtt)iötd ja tcifetFin rceljet Foettama&fa; »aan ei=
rodt pdafe minneFddn. Äannuötipa Sul)FimoFin l)e=
tooiötanfa, niin fe jo meni" totfeen linnan FerroFfeen;
ftitd ajoi jo taFaft - - l)dntd ei tunnettu, - riifuttui
taaö Fallio^fa, ja meni uunin Forroalle

- Suliicat toifetFin »eljet Fotiin, niin F^fpi
fimo: »mitä te (telia naitte, roeljeni?» - " »9ld'im=
me» fanoiroat, »mies oli femmoinen, !uutamo=otfalla
l^erootfella ajoi, miltä ei FuninFaan tptärtä plettätuit.»
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- »9lo, fe minä olin», fanoi £uf)Fimo. - - »Die
finä ddneti, maFaa fteflä uunin Fupeella pote» »aan!»
fanoircat »eljet, ja fyätnenteltmät f)äntä. 9Zo £uf)Fimo
jiifyeri töpffent4) taaö, ei fen Fonmnmtn »trFfanut m-
tddn, reaan cbotti lwommete>=pät»ää. --SaabttaanFin
kolmantena pdhmänd funin!aan Hnnaefa entifeen ta=
pään pibot. ©uortmat »anfjemmat »eljetfin \tyi&
mddn ftnne, niin Su{)ftmo p^rfti f erälle, (anoo: »jaf)fa
mindfin Iaf)ben!» - »SBai ottaiftmme me ftnua raf)=
roaan fumtnafft!» fanoi»at toifet, ja ?ie(ftn)dt <&vfyl\t
moa uunilta Itiffumaeta. Sdmd jääpifin uunille m-
rumaan, funne ldt)ten>dt jo »eljet, nii« fanoo taaö
naiftlle: »antafoo »tela Bolmaö n>eft4ercomen, jotta
pddfen mindfin linnoille.» - »SJJtlld fttte n?ettd
faamme?» fanoircat naifet, eirodtfd tahtoneet antaa.

»$iift l)dntd fr)fi)F6'ön»,wa6tafi Suf)Fimo, otti
roitmeifenfitt f>eit>oB=!u!un natftlta, ja IdFfi ftUd aja=
maan. Äulfi »dbdn matfaa, funne tuli folmanteen

failioon, niin ftiben peitti jo n)eft=bewotfen linnuille
fi)6'tifft, otti fallioöta fen ifdnfd antaman päin>d=otfa
l>en)oifen, puft falua para&ta padllenfd, ja ratfaött
linnoille, ©ielld jo on radasta fo'o(ta linnan ebeefd,
foettaa fufin §ewoif»tanfa, »aan tt)f)jddtt faiFfi, ei=
»at pddfe ininneFddn. Soutuipa Suljfimofin fttl)en,
niin Fun pritti maan, ferraefaefanfa jo fyppdlfytti l>e=
TOOtfenfa linnan folmanteen FerroFfeen. @ief(d Funin=
faan tptdr »ahtaan ottamagfa. Sut)fimo ftind na$z
paft Janelle fuuta, ja F1l)Iaft fyett morftameffenfd. Äu-
ninfaan tr^tdr ftlloin löi Janelle " alpdmdttd formuFfel=
lanfa merFin otfaan, arreelt: »tämä taitaa olla tt>u=
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fas, jotfet tätä faa muuten fäfttnfä.» - SKaan
fitno ftitä Männälfytti f>err>oifenfa, ja ajoi fotiinfa.
9Raf)n>a§ linnan pihatta ihmettelee [itä, fen ratfaStaja
oli, jofa niin fomealla, päin>ä=otfa fjercoifeda ajoi ja
funinfaan tyttärelle fuuta antoi j »aan ei tunnettu
f)äntä, ei roeljetfään. - £ulin>at aifananfa toifetfin
rceljet fotiinfa, niin Sufyftmo jo uuntda menpt). Ä^=
ftji fteftä' fotiin tulleilta: »mitenfäö n^t linnoilla H*
im?» - SSeljet paf>oillanfa l)t)tt>in, ru^ean?at päi=
laittelemaan: »Fufa ̂ er^ana, fuöta linnalta lienee
ollut, päit»ä=otfa !>ereoifella ajoi, fe jo folmanteen
ferroffeen f)t)pälli)tti, ftinä funtnfaan tyttärelle fuuta
antoi, ei tuntenut fyäntä fufaan.» - »9Hinäl)än ftellä
taiftn ottafin», roirffoi Sul)fimo. - »Die fyiibeefä
ääneti, mofoma!» fanoircat toifet, »Euninfaalle fo
nomme, niin pääft leiffuuttaa femmoifeöta puf>eeöta.»
- 9io Sul)ftmo Reittiin uunin foraafle n?enr;mään
taaö, ei mirtfanut fen foroemmin fofo aftaöta mitään.

"Dbotetaan funtnfaan linnagfa tt)tären full>aiöta
tulercafft: maan ei nä't), ei fuulu. 2lntaa funingaö
i>m^äri roaltafunnan fuuluutuffen, jotta Ben fil>laft
tyttären, fen tulla linnoille l>äif)in. Suli affa £ul>=
fimonfin fuulumilfe, n?aan ei ^iemafjtanut ̂ aifaltan=
fa, afui .maan uunilla, ©anoo tytär nmtnein htnin=
faafle: »ft)llä minä fen miehen tuntifin, fun näf)bä
faiftn». @iita funingaö uubeötanfa fuuluutti pmpäri
fofo roaltafunnan, jotta faiffein tulla, fyänen ̂ ort=
tinfa läpi fulfea, fen n?aan ei tulle, fiUä päällinen
rangaistut tarjona. 9io tulee rafjroaöta, jofa f>aa=
raita feraptyp linnoille, £uf)Fimo ̂ ffin ei liifa^ba.
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portin roiereöfä ie>tuu tyttärinenfä. SJZenee
fiitä fyerraa portilta, FuFin (anoo: »minä olen»;
rcaan tyttö Fatfoo fyettä filmiin, taontaa poiFFeen,
fanoo: »et finä ole!» - JtulFee fiflä tarroin ra{>=
rcaSta Fuuft roiiFFoa perätyäte; FuninFaan tytär fat«
foo otfta faifilta, nostelee tuttia ndt)bdffenfd, EuKa
formuFfen merfft otfagfa olift; vtaan ei löi)t>^ Iti*
tddn. - £u!)Eimo fun fxtulee, jotta alfaa n?alta=
fitnta oKa loppumaiftflanfa, trarttetaffe l)dnfin jo lin=
noille lähtemään. Dtfan »aan ftirooaa, panee no=
ftfet, (ata=paiFfaifet Fittaleet pddHenfd, f>eittdt)tt)t) ta=
I)allanfa lii!Eaamaan, ja tulee femmoifena portille.
ÄuninFaan tytär (tina rcielä i^titmaöfa. ̂atfoo £ttf)=
fimoa filmiin, ndFee merfin otfa^fa, ja lentää fiitä
Janelle Faulaan: »tä^fäfyän tämä onfin minun oma*
ni!» - »SuoFo?» fpfpi) Funtna,a£. »@e»

»£)f)ol)! fpöäpci fe fitte mie6 on», fanoi fiifjen Fu*
ningaö; »n>aan niihin, tytär, lienet puuttunut, piba
fe I>r;rodndfi!» - - 9lo ei muuta, Fun l>d'ita pitämään
fitte 5 FuningaS linnaöfanfa laatii pibot, ja Futfuu raf>=
raasta paljon. -- @anoo 2"ul)Fimo; »tIFeä oltft näiöfä
roaatteiöfa rumeta l)ditä pitämään, anna£, minäFin
Fär;n f>dä=»aatteeni.» SUZent fen mustan Falliori eteen,
pani fteltd paralta pääflenfä, ja tuli fyää=paiFFaan
taFafi. Äuningaö Fun näFee rodtr-p^poiFanfa, miten
on Faunii^fa puFimiöfa, if)a^tuu f>eti, ei enää Fabu
tyttärenfä Fauppaa, roaan fanoo: »ompa n)än)t)d täöfd
n>än>i)§fd, et tämä ole jouraroa mie^, Fun on täm=
ntöifet Fafut päällä.» -- Slntoi Su^Fimolle tyttärenfd
ja puolen roaltaFuntaa; l)dät pibettiin, ft>ötiin, juo=



76 7. Xul)finius=3;äf)finn)§ fmfaait pcräc<fä.

tiin, elettiin f^roana - joo elettänne «nelafin. -
©en pituinen fe.

©elitiifftä: l, raatanut = tefnnit. 2, raatoitfa = tiiöitfä. -
3, wejt»&en>oittett = ftuoncin l)eivoiiicit taloäfa, jolla wcbcllä tiiiititii. -
4, töyffeui = jäiifi^tiji, UKiiput.

y.

ftufaan

8)t)bc!ts[aatuirui, täljäit roerrattaivia tarinoita uit tietääffenniic feu»
fiiitfotfta:

ItiifarilntfiKa: SBertactc Ungarffd;c ©agen un6 SJärtfieit, Stuä
fcer öirbölmfdicit ©auifuug itbcrfetft ven 65. ©ticr, JBcrliii, 1850, 9t:o
5 ff. 41 - 45, ,,2)ie h'ci .ftöniij-ötöbtcr,,,

*puöla(aifil(a: SScrtacle $olitifcl)e 33i>lf«fa<$ett uttb 'SKSrdjen. 9tuä
Scm i)c(itifct)cit i)c« Ä, äo. aSoiicicft tunt g-, 6. ijeu'c(tam. 33er(in,
1839. »rittcä SBud), 3l:o 7, ftmut 123-127, ,,25ic (itd)C unt ber
Scl)aafpc(ä,,.

gtuotfataifilta: SBertaefc ©ircnffa gol!=©agot o (f) Jifwciitt)r,
fainlabc cd) utgifita af ®, O. .JuUtönsgaTOalliuö o d) 65. ©tcpbcnf-, l
S). 2 t;, eUirff;otm 1849, - St:c 21, [imusta 405-420, ja firouja
420-428, JDcn lilla ©utb»fEoit.f,

Stangfalaifilla: Jlatfo SÄär^enfaaJ allcr Sööffcr fitr JuHfl uub
9llt »oit »r. .&. -ftlctfe. SBerliit 1845, (jrfter SS. fiuv 149-103, ,,gi=
nctte 9tfd)en6röbc(,,,

©affaliitfilla: l, Äatfo J)cutfd;c S3o(f8«9Äävd)cn. SBear&ettet
»on Jraitj >§ojftuamt, jörcäbcit 1846, fta\ 73 - 85, ,,21fd)eit[)röbcl. - 2,
Kutio Aiitbcvs « 11 b .StaifJntärdicit gefammdt burd) bk SSnlber ©rtmm.
©ötttngcn, 1850, (irftcr SSaub, «.o 21, ftm. 136-145, ,,9lfct)cnputtcl,,

I.

SBcnäjäti Äavjalac-ta.

DU uffo ja af!a, ja tyfft tptcir {»eitlä1. Äatoft Iam=
maö lattumetta, niin la'f)ten)at fita etftmacin. Stftroat,
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etft»dt FumpiFin eri=baara(tanfa metfd£fd, niin tulee
@r;öjdtdr aFafle »ahtaan, fanoo: »ft)Pe, berja buo=
trafyam1), Fdp fdpi jal'an Fefitfe2), muutu muStaFft
lampaaFft. - SlFFa ei fi)(Fem)t, eifd jaPan Fefitfe
Mt)iti)tj »aan FuitenFin @t)öjätar muutti bdnet Iam=
paaFft metfddn. Stfe rupefi afaffi ja Ijnfyui fielta mie*
laelle: »uFFo fyoi/ l)ot uFFo! jo minä löpjtn lampaa-
ni.» - UFFo luuli aFFanfa ole»an, ja IdFfi @t>6'=
jdttdren Feralla Fotiinfa, bi)n?illdnfd, Fun larnmaö muFa
Icpbettiin. Äotiin tultua, [anoi ©pöjdtdr uFolle: »nt)t
pitdd, uFFofeni, meibdn tdmd lammaö tappaa, jotfei
tt?a^ta Fatraagta3) metfddn eFfi).» - UFFo oli bil^
jäinen, fopuifa mieö, ei »a^tugtelfut euFFoa, fanot
»aan: »tetjFddmme niin.» - S0?utta tpttö Fun Fuuli
Ijeibdn pul)eenfa, juoFft lammaf^Fatraafen, ja fanot:
»oi maammofeni, npt ftnua tullaan tappamaan». »9^0
Fun tapettanee», fanoi ftella fe mueta lammaö ti)t=
tarellenfd, »ftnd eld fi)ö roEFaa minulta, elä liljaa,
»aan Forjaa FaiFFi luut pellon pientareeljen.» - &
aiFaafaan, niin otetaan mugta latnma§ Fatraa^ta ja
tapetaan, ©pöjdtar Feittdd ftitd ro!an, ja Fantaa
uFon tyttärelle ft)6't>d. SOiutta tpttöpd muisti maam=
monfa »aroituFfen, ei ft)önt)tFddtt Feittoa, »aan Fan=
toi luut pellon pientareelle, peitti maaban; ja niistä
fteflä Fa§»oi Foi»u, fuuri, pien Faunit Foi»u.

©lettiin Fot»anen, min aiFaa linee elettr>Fddn,

@t)6'jdttdrelle jo lapft oli .ft)nh)ttr)t, niin rupeft aFFa
uFon tr>tärtd »ibaamaan, ja »ai»aft FaiFella ta»alla.
Saabittiin Ferran fttte linnoilla jpibot, ja Funingaö
FdöFee rab»a^ta Ferddmddn, fanoo:
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»Äutfu Furjat, Futfu F6>f)d't,
Stammat ratfafyin ajele,
@oFeat »enenin fouba.»

Äai)ba'd'n ftlloin, FaiFFi Ferdtddn rujot, rammat,
foFeat fmne FuninFaan pitottnn. Sdfybetddn ftitdFin
ufon Fobieta. ©anoo @r;ö'jdtdr miefyellenfd: »ota
find uffo lapfi, faa ebelld fdpmddn, minä Idfiben,
tpöta annan tyttärelle, etfet ifdn>d tulift l)cinen fo=
tona pfftnanfa.» - - UB!o ftitd otti lapfen Berallenfa,
ja Idffi ebeltd astumaan; mutta @r;6'jdtdr meni, fiu=
faan fumoft, fplrot neltFon o^raa fefaan, ja fanoi
tyttärelle: »fun naita et illaffi ftaltane4), ofjria ne=
liEfoon, fiu'aöta afemeflenfa, niin mind ftnut ft)6'n.»

- @iitd ldf)tee toifta tarooittamaan; roaan tt>tt6'=
rauffa jddpi fotiin itfemddn. @nfinttd fofee o^ran
jproid enndttdmiätdnfa poimea, roaan fun ndfi tpönfd
turf>affi, IdFft furui^fanfa foireun luoffe dittnfd ^au=
balle, ja itfee fiind, itfee, fun on diti tuotteena maan
po»er^fa eifä enää' tytto-ruffaanfa auttamagfa. Äot=
roan ttfettpdnfa, rupeft diti=wainaja {»aubaötanfa {»dntd
puhuttelemaan, ja fpftji: »mitä itfet tyttäreni?» "
»Äaatoi nelifon of>ria ©^öjdtdr fiufaafen, fdöfi mi=
nun ne idafft ftaltaa», fanoi tr^tto, »ftta itfen maam=
mofeni.» - »QJId itFe!» fanoi äiti, »ota offa mi=
nueta, ftffd ftroalla ri6tin=raötin fiufaalla, niin FaiFFi
tulee paiFallenfa.» - Sr;tdr tefi fen, Mtm Foimun
oFfalla Fiu^fita ftn?altamaefa, niin o&mt l)eti Ferdi)=
tr;it»dt nefiFFoon, ja fiu'a§ tuli afemellenfa. @iitd
meni jdtlenfa Foiroun luoFfe, ja oFfan roet maam=
monfa fyaubafle. 2liti rcield FdsFee ̂anen Foiroun
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Ft)lpemd'än, toifeSfa n>afeFftmaan,
neSfa rcaatetftmaan, ja fen Fttn tefee tyttö, ftitä muut;
tui niin FauniiFfi fyeti, etfei maalla mointa. 38aat=
teet fai rden f^rcät ja fyercoifen femmoifen, jotta Farroa
Fultaa, toinen fyopeata, FoImaS »ieläFin parempi. @ifle
nouft tptcir felFäcin, ja ajaa Fa»a^uttt linnoille. Sulee
FuninFaan pihaan, niin FuninFaan poiFa Fa^pt jo f>a'=
nefle »ahtaan, fttoo l>en>cifen patfaafen, ja »tepi tt)t=
tciren ftfälle. ^)d'n fteda' fyuonei£fa Fd'n?elee FuninFaan
pofan rinnalla pfyd', ja raf)n)aö FaiFFi Fatfelee
FuFa ja Fulta linnalta tuo noin Faunit neitonen
ft;. »aan FuFaan et tuntenut ei tietänyt l)dntd.
alle rurceteöfa Faimaa l)d'ntä FuninFaan poiFa
tdn päa^dn tutumaan; mutta @t)6'ja'ttaren tptd'r »aan
pö't)bän alla luita pureFfentelee. JtuntnFaan poiFa
ei Fatfonut, luuli Foiran ftellci oleroan luita Falua*
ma^fa, ja potFaift fyantd', jotta Fdfi FatFeni.

Rupeaa ftitd' jo uFon tptar jdTellenfd lähtemään,
roaan FuninFaan poiFa orcen Foroan oli tern>auttanut,
niin tytöltä fti^en (ortnuö jdäpt Fdbe^td. S"t jouta=
nut fitä ottamaan ftitä, roaan meni, fjerooifenfa Fifal=
lutti patfaaöta, ja ftfld' ajaa l>ural)utti linnan feinän
pddHitfe. Äottin tultua, riifut raaatteenfa fyeti Foi^
icun luoFfe, ja {»erooifen peitti ftnne; rcaan itfe l&*
»al)ti FiuFaan perd'd'n istumaan. Sulipa uFFoFin ja
aFFa Fotiin, niin [anoo @^öjdtär Janelle: »oi rauFFa,
täällä finä olet; et näl)nt)t, miten FuninFaan linnoilla
elettiin. ÄuninFaan poiFa mun tytärtäni FannellaF=
fenfa otti, niin lanFeft ti)tto'=ruFFa ftitd fiänen fpliö;
tänfä, jotta Fdft poiFFt meni.» - - Sunftfyan fe tyttö
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a(tan, roaan ei ollut tietäroinän(ä, ppfpt maan ääneti
FiuFaafla. - Soiöfa päiroänä taafen tuli fana Fu=
ninFaan pitoloi!)in tulla. »,£>oi «FFo!» (anoi ©90'ja;
tdr, »noufe jo roaatet(tmaan, meitä FuninFaan pito=
loikin Futfutaan. £)ta lapft, minä toi(elle työtä fytii
tdn, etfet iFdipd tule Fotona.» SJJeni ftita, FiuFaan
Fumoft, ja neltFon peflawan ftemenia Ft)Ittn feFaan,
(anoen tptölle: »hm et naita (ial(en(a faane/ Fiu'aäta
a(eme((en(a, (temenid neliFFoon, niin tapan ftnut.» -
S^^tdr itFemddn taaö. 2)ieni Foi»un lito f (e/ (telia
Fon»a6(a Fi)ipee, toi(e&(a roalautuu, niin (ai »aatteet
n)te!d paremmat ja f)en>oi(en pien Fomean. laittaa
(ttte Fohtmöta oF(a(en, jolla (taitaa FiuFaan a(emel=
len(a, (temenet neliFFoon, ja (uorii fydnFin linnoille
matFaamaan. ©telia' Funinfaan poiFa taaö ̂ e»oi(en
pat(aa(en (ttoo, ja taluttaa tptön (t(al(e l)uonei(tn.
@i)6'be0(d tpttö pöt)bcin padö(d ietuu, Futen eileinFin;
reaan ©pöjdttdren tpttö pot)bdn alla luita pureF(en=
telee. ©iind FuninFaan "poiFa roal)ingo6(a Janelta
jaFan potFFi taaö potFai(ee, ei älpmujt ^äntä/ Fun
(telia jal'oiö(a oli.

8d^>tee (ttte jo uFon tytär linnoilta poiö mene=
maan 5 maan FuninFaan poiFa of t teroannut Famas
nan5), niin (iif;en tytöltä' Fultainen rengaö padota
puuttui. @i joutanut et(tmddn (ttd, maan I)i>ppä(t
l^en>oi(ellen(a (elFdän, ja ajaa lennafjijtti Foimun luoF=
(e. peittää (tnne ̂ en)ot(en(a, rii(uu n>aatteen(a, ja
(anoo maaimnollen(a: »jäi minulta Fultainen rengaö
linnoille, Famana oli tervattu, niin fttyen tarttui.» -
»SddFöönpä joo FaF(i», »aöta(i äiti, »minä parem=
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tnon annan.» - Sfto, tyttö ftitä Fiirefytt Fotitnfa, ja
«FFo Fun ©Ajattaren Feralla piboiSta tuli, niin oli
jo FiuFaan peräefä istumaefa. ©anoi ©pöjätär \fc
nelfe: »oi rauFFa, mitd ftnä nd'et, mitä minä Funin=
Faan Fobiefa nd"in. 9Jhm tytärtäni ftellä FuninFaan
^oifa palatti ^afattlta fanteti, niin lanfeutti, ja jalfa
tptölta fatfeft.» - - Ufon tptar ei mitddn loirffanut,
o Ha oletteli »aan fiuFaan perae>fa.

Äului taafen 90, noustiin aamulla, niin ©96*
jdtdr fyerdtti mie^tdnfd, fanoi: »oi uFFo, noufe jo ma=
Faama^ta, FuninFaan ̂itoloil)itt Futfutaan.» - -Ifto,
uFFo nouft. -- ©pöjdtdr la^fenfa antaa Janelle: »ota
kpft,» fanoo, »minä1 toifelle työtä' peitän; iFaroci it
man täältä' tyFftn olleefanfa tulee.» Saafen teFi enti-
feen ta^aanfa; loi neliFon maitoa FiuFaaHe ja FiuFaan
Fumoon: »Fun et näitä mun tulooni ftaltane, mattoa
astiaan, Fiu1ae>ta afemellenfa, niin pafya ̂ erii.»
SJJiFäS tytöllä jatana? Ään>i Foiroun luona, jotta fai
työnfä' aiFaan, ja läFft jäfFeen, Funi ebellifilldFin Fer=
roifla. Suli linnoille, niin FuninFaan ̂>oiFa jo pi-
l>alla ̂äntä »uottelee, ja faattaa fjeti fifäfle. - ^äntä=
FöS ftellä ni)t ^proänä ̂ ibetään taaö, Funi ennenFtn,
fi)6'jdttären tytär taafen oli potjbän alla luita pitreF=
fentefemaäfa, niin l>äaeltä ftellä ftlmä potFaiötiin, Fun
jaPoiöfa nä'et oli. - UFon tytärtä nt)tFään ei tun=
nettu, Fu^ta oli; mutta FuninFaan poiFa Fi)nni)Ffen
termautti, niin Fauniilta tyttäreltä pot£> läl)tieSfä fti=
I)en Fulta=Fengät jal'a6ta jäämät, tarttumat termaan
Fiinni. JJuIee ti)ttö Foimun luoFfe, niin riifuutuu fti=
nä, fanoo: »oi maammofeni! Fengät multa ftellä ̂ ä-

©uom. tarinoita. C
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roeftrcät.» - »SääEööt!» roaStaft äiti, paremmat
faat, f un tartt>iö oHee6).»- $pääft ftitä jo tyttö
fiufaan perään istumaan, niin tulee uf?oEin @r>6=
jättaren Eera pitoloiSta. @aapi @t)6'jätär fyeti tyi*
töä t) ärfr» itämään, fanoo: »oi rauffafeni, mitä ftnä
täättä nä'et, mitä me funinfaan linnoitta nä'imme! -

3;r;tärtäni (teitä palattt palatilta fannetttin, niin Iän*
feft, että jtlmÄ päältä lä!(t; finä täätlä, tupimu§, et
tiebä mitatta.» - »Aa, mitäpä minä tietäiftn», n>aS=
taft t^ttö, fiu'a£ta ftaltae^fani tt>ötd' oli Bpttdffem.»

9lo, funinfaatt poimita on ne fauniilta tyttäreltä
jääneet falut talteHa, niille pitdift n^t omi^tajata tie=
toon faaba. Saabitaan fen muofft neljäntenä päi=
n>änä linnoiOa ifot pibot, ja Bai!!i fo1otaan ral^maö
funinfaan fotiin. @uorii ©pöjcitdrfm matfaan, tyte
tärellenfä pefun=paalifan panee jafafft, piiraan=paa=
lifan fäbefft, l)ett)oifen fafaran ftlmdffi mi)Häl)»ttää,
ja lähtee fen fera linnoilte. @iettä fun oli rafytcaö
fotolta faiffi, tulee funinEaan poi?a ftil)en joufon
feö!een, fanoo: »Me tämä formuö maatunee formeen,
tämä renga§ Jormaan ja nämä fengdt jalfaan, fe
minun morftameni.» - 9^0, foeteGaan ftind, foetel=
laan; »aan ei maf)bu MeMän. »Sul)fimu^3;ä£)fi=
m\)$ »ielä on järeitä», fanoi hminfaan poifa, »tuo=
f aa fefin koettamaan!» - @e tuotiin fttte Sut)fi=
tnuSstpttö ftif)en, ja funinfaan poifa rupefi niitä Hl--
ta=Ealuja Janelle ojentamaan; roaan @t)öjättären affa
eöti antamalta, fanoi: »elä anna ftnne tubiin I)ie=
routumaan, anna minun tr;ttäref(eni.» - 9lo, antoi
Funinfaan poifa, hm antoifin @r)öjdtären tyttärelle
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formuFfen; fe rouolee, nd'et, aFFa tyttdrenfd formea,
Funne Fdr)pt formuö fydnefk. '©amoin Fdnn Fulta;
renFaanFin ja Fu(ta=FenFien Fanfa. @i)6'jätär ei fu=
reainnut niitd 34tl)FtmuFfelle annettaman; »uolt, t»ei6=
teli taaö oman tpttönfd ^ddtd ja jalfoja, funneFa [ai
nnimetnPirt mabtumaan. 9Jtttdö ftifjen? - - £d'9=
ti)i funinFaan pofan ottaa @t)6'jdttd'ren tptar morfta=
mefft; ja Fatmaft Isäntä ftnne ufon fotiin, ei tPettt),
na^et, linnoilla l)d'itd pitdd, Fun fe fenndFöinen tnor;
ftan oli fattunut. ©lettiin muutama ̂dttcd, niin IdFfi
jo FuitenFtn »iemdan morftanta fteltd Fotiinfa, ja fuori
matFaan. SFdan oltiin jo ld'f)temagfä, niin la^Feuft
Sul)FimuöFin FiuFaalta, oli menerc»indnfd Iddroddn/ ja
fanoi finni menne^fdnfd FuntnFaan poFaHe, joFa oli
pihalla: »oi FuninFaifeni anntaö! eld mie Fultiam,
fyopeitam.» - ÄuninFaan poiFa fiffoin tunfi £uf)Fi=
muFfen, otti molemmat tyttäret Ferallenfa, ja IdFft
matFaan. SÖdfyän matFaa Fufettuanfa, tuli joFt fyeille
eteen, niin ©^öjdttdren tyttären tpönft ftffaEft joFeen,
ja FulFi SufyFimuFfen Fera poiFFi jo^en ebeftenfd, -

oli nt)t @t)6'jdttdren tt)tdr ftltana jo'e6fa, eiFd
mtnneFddn, waiFFa miten oliff fpbdntdnfd

Fairceffut, Äun ei muueta apua ndt>nt)t, fanoi n?ii=
mein furuiöfanfa: »FaSroaFoon Fultanen ̂utFi naroa^=
tani, eiFö tuohta maammont tietdd faiff.» Sa fa;
ma§fa ̂lent ftif)en Fulta-putFi ^dne^td ftllalle.

^dd^tpd @t)öjdTttd'ren t^ttdregtd eriflenfd, Funin=
Faan potta £uf)FimuFfen otti morftameFfenfa, ja Ful*
Firodt t)^tena fttte ^aubaffa Fa£n?an>an Fotroun luoFfe.
@ieltd fain>at FaiFenjr^iSta7) elotöta feFd
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htormaa htltaa, totnen roerta fyopeata, ja fau-
niin, Fomean fyercoifen, jotta ajoiroat linnoille. Sftutta
foiroufHn fyäroeft famaefa, ei jäänpt mitdnä paifatte.
- Piimät ftettä npt fotroan atfaa totena, niin lap*
fen jo uuft nainen !untn?aan pofatte fai. Stulee ftitä
fana @t)öjättärettefin, jotta tt)tdr poi'an on faanut;
luultiin, nd"et, ̂ )d'nen tpttarenfd nuoretta funinfaatta
oleroan naifena. 2lrr»e(ee jtitä ©pöjcitär: »pitcia laf)=
ted I)ammaöta »iemddn,» ja lähtee mat!aamaan. £u=
leepa jo^en luoEfe,, ja ndfee faunofen fu(ta=putfen
(tttatta faömaroan, niin rupeaa fttd (eiffaamaan tpt*
tdrenfd pofafie tuomiftFftj mutta farnaefa fuuluu jtelta
ddni, fanoo furfeaöti: »elä, maammofem, napaa mi=
nulta leiftaa!» - »©ieHdfö ftnd oletfin?» !t)ft)i
@t)öjdtdr. - »Sddttd, maammofeni,» rcaötaft tyf
tdr, »tännehän minut ftttaFft työnnettiin.»
©pöjätär (tttd fittan lomotti8) muruiffi, ja Fiiret)ti
!unin!aan pofan fotiin. ^ää^tpä naifen l>oteette,
rupeff maanittelemaan I;eti, ja fanoi: »ft)l'e f)erja
I>uotra{)ani, roel^o i»eitft=rautaf)ani, muutu petra!ft
metfdtte!» - »Sännefö ftnd taaS n?a6tuFfe!fi tulit,»
fanoi nainen, eiM ft)l!eni)t, eiM muuta tefymjt; n>aan
©^öjdtdr I>dnen fuitenfin muutti petraFft, ja oman
tpttärenfä' pani funinfaan poi'an puolifofft. - Sapft
fiitd it!emddn, fun ei maitoa faanut. Sfiiebddn pirt=
tiin, ttnifypteftäätt faifetta taroatta; roaan fe
feen itfee roaan. " »3Ri lapfeöfa, fun niin
toinna on?», armelee Euninfaan poifa, läfytee
affaan, ja ?t)fi)i> jtlta nerooa. - »Aa, ei ote oma nat=
feft», pafifee Seöfi=aHa, »fyän petfana on metfdefdj
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jutulla @t)6'jättären tytär on puolifona, ©pöjätar itfe
atircoina").» -" »QfiEö mitta rooift omaa naista met=
fäe>tä faaba?» E^feli toinen. - »Äun minulle ,an=
nät lapfen», rcaStaft 8e£Ei=aEEa »minä fyuommenna
lehmien Eera metfään lä^fcen, ftetta f>aare>an lefytiä
palajan, foiroun Ief)ttä folajan, eiFö tuo la^ft tuosta
paremmin farftfi, fun fttä fatfelee.» - »Sto, tule ot«
tamaan lapfi, it»te metfaän, jotta n>iif>tt)ift», [anoi ht=
ninfaan potfa, ja roei Seöfi=aEan ferallanfa linnoille.

- »Aa, ftnneEö ftnä nr>t faötaft laitat metfaän?» epäfi
@9Öjatd'r, ei olifi antanut; rcaan funinfaan potfa
Möfi reiemään. ©anoi: »fa^tä fyäntä ffetta, eifö tuo
paremmin fttte n>itl)ti)ift.»

Seifin ftita Seöft-affa lapfen metfaän. Suli
fuotte, niin näfi petra^Earjan ftinä, ja rupefi laula=
maan:

» ©iniffifein, ^)uniEfifein!
Su(e tf)oft imettämäljän,
Äannettuft fatfomal/anj
© on fi)6' (Syöjättäreltä,
^iFä juo 3uojattarelta,
@ifä nännien neniltä,

©Eä petEeleen peräötä.»

Sutee ftita petra=emä, päircän ftiinä imettää,
fr>öttää, puhaltaa laötanfa; maan lähtee iltaifetta Ear=
jaan jällenfä, ja varoittaa SeöEi=aEEaa: »tuo rcielä
Eerran {»uommenuEfellalo) lapfi tänne, ja Eerta toifena
päin)änä, fttte minun pitää' Earjan Eera muille maille
loittoon lähteä.»
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£äf)tee £e6fi=affa toifenafin päiroänä laeta f>a?
femaan linnoilta, tmebäffenfä metfään. @t)6'jätär ei
antaift, »aan mteS (anoo: »nne maan, fä^tä ulfona
rcäfyätfen, raufyallifempi tulee yoM, fun metfäefä ̂ di=
voan on.» - £)ttaa jtita Se§ft=afEa la^fen Mft=roar=
reflenfa, ja fulfee metfdan fuclle. Saulaa [telia en=
tifeen tapaanfa:

©tntfftfein, ^>uni?fifein!
Sule il)oft imettd'mdt)än,
Äannettuft fatfcmal>anj
@i on ft)ö @t)öjdttdreltd,

juo Suojattarelta,
nännien nenistä,

petfeleen ̂erdötd.»

On aifaafaan, fun tulee petra=emd farjaSta taa§ la^*
fenfa luo!fe, ja imettdd Ijänta, niinfun eileinfin.
@iitd'pd' |>9»in faunitffi faSivaa lapft, jott'ei maalla
mointa. " Slrreelee Buninfaan potfa, [anoo Se6fi=
af alle: »eifö'£)dn millä »oift petraa jdllenfd il;mifefft
faaba?» - »@i tiebd», »aötaft £ce^fi=aHa, »ld{)be=
i^dn itfe metfdan, fun taljan pddltdnfd peittaa, niin
minä päätä efftn ftinä f>äneltä; ftnä ftlld afalla talja
polta.» 8äf)ten>ät ftitä ni)t ^l>tenä lapfen fera
metfään, niin tulee petrd'=emä imettämään laötanfa
funi ebelliftnäJin pättmnä. - - @anoo Seefi^affa l)ä=
nelle: »fun n\)t (»uommenna loittoon läl)bet, minä
ftnua en enää nä^e; anna jälfimäifen fcrran muiö=
tofft päätäfi etfin.» " - 9?o, fe riifui ftil)en petran fe;
but'') pdältänfa, ja etfitti £e6fi=afalla pädtdnfa. -
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.Suninfaan poifa ftlPaifaa pisti taljan tuleen. »Sftifä
tääfci farfuu?» [anoi nainen, Eatfeli pmpärillenfä, ja
nd'!i oman tnief)enfä »SÖoi taljani poltit! - mifft
poltit?» - »©tnua ifymifeffi faabaffeni.» " " »Aa,
ni)t minä alastonna rauffa olen», fanoi nainen, ja
muuttui fuofalifft, pefun=paa(ifa?ft, ferto=roärttinäfft,
ja muuEft. SJJutta funinfaan poifa ne faiffi fyämttti,
funne fai i£)tnifefft jdtlenfd. »Jfa, mi!fi ftnd minua
tal)bot finne ©pöjattdren fyötäamfft?» f^fi)i nainen. -
»@i fi)6 enad,» njastafi mted; ja ldl)bettiin folmen
fannan fotiin astumaan. Sinnoitte tultua, fanoi fu=
ninfaan poifa palmeltjoille: »laittafaa E^l^n aluö fol=
men ft)len f^TO^pbelle tulta, teroaa tdpteen, ru&fea
waippa Ie»ittdMd päälle ja ftnifet »aipat a^tui=
mi!ft.» - - SBaan @t)6'jättären tyttäreltä fyfyi: »i\?
fö§ laabi mtelefi fplp^n?» - Sama luuli mief>enfä
^»ppbeöfa h)felen)än, ja lälft ditinfä feralla finne.
Suliraat fplppn, niin ruSBealle mjafaCc a^tuireat,
ja finne tutgfafytimat äl)ft)en fumpanenfin Eolmen \ty
Ien ftjrop^belle, tulen ja terraan fefaan. - @ieltä=
fin «Syöjätär fafarinfa roiefä loi maalle, firjuen: »tul*
foon maalle matotfer, ilmoille itiEEaifet i&miftde roai=
n>afft. - ©en pituinen fe tarina.

©elitoffta: l, Iiuctva^nni = tuppeeui. 2, fefitfe = fcsfitc. 3,
latraaäta = farjasta, launuista. 4, ftaltaiie = afettane pctifallenfa.
5, lamauait = ciDcn i.ne(ra. 6, ullee = lienee. 7, faifenjtytljtgtä =
faiteuIaiWa. 8, Icmottt = ^ajetti, !), attnunita - onoppiiw. 10,
[lucmmenuffedii = fntonniiciuiii. 11, fefcut = nal)'at.

Sälfunatnc. Scsluafasta cit ufeimmisfa Äarjstaiu-ptteleiftäfa ta»
ritioisfa valjcn ou^etta. 8uHttat»aätt tavfoitctaait fiflit nimenä jotakuta
tietäjä»affaa, jolta nuori \v&ti fä»t neuVBoja fi)fiimn0fä. - 3c§ timxnn»
fin (idä nimellä »alista fuitenftn (anottanee ic^fi funiiijatartafiii, emme
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rein tarffiian päättää; fe »aan, että nina futtKtetlaatt 2csfi=aaff«a mii-
faana tiebon»autajana, miHoin rcaatt puljeefft tulee.

II. ÄummaKtnen $ammt,

SBenÄjän ÄiirjalaSta.

li mieö ja nainen/ joilla oli pfft ainoa tptär.
tö oli faunia ja ftiroo, ja fen »uofft roanfyemmiU

lenfd ̂ len rafaö. Äuolipa ciffta Janelta äiti, niin
ifa meni toifeött naimifeen, ja fat tietama'ttänfa @i)6T5
jcittaren afaffenfa. @tita muuttui tptönfin olento.
@itf)en agti oli ifänfä pitänet l)arnta funt ftlma';te=
rciänfä ^elläeti, fun oli t>a'nen amofainen la^fenfaj
mutta @t)6'jartta'rellä olt jo ta'v)ft=faöit»uinen tptär en=
tuubeöta, niin roif)aft ufon tytärtä aina enft tuloö=
tanfa .ja maimafi faifenmoifella.

Saabittiin|>a muutaman ferran linnoilla ptbot,
ja funingaö faöfi ral>roa6ta feräämään jofa jäärältä.
Drjat la'ffiwat liiffelle fyeti, ja faiffi futfuttiin rujot,
rammat, fö'i)l)drt, furjat, perifofeat funinfaan
linnoille. 9Jiä'ärä=pa'iroa'nd lähtee @r;öjd'td'rfin
nenfd ftitci ufon fobiöta niihin funinfaan pitoihin,
niin olift ufonfin tyttären te^npt mieli finne, ^r;rfi
f erälle, ja fanot: »ottafaa minua jouffoon!» - SJiutta
toifet etrocit l)uoltneet fyanegta'. @r)6'jdtd'r »tela' l)a'=
pdift l>d'nta, ja pul)ut roif>aife6tt: »roain ottaiftmme
me fennciföiötd tul>fimu6ta jouffoomme! on ftnulla
fotonafin tefemtetä.» @orti fama^fa fiufaan, faafi
neltfon o^raa fefaan, ja [anoi tytölle: »tuoöfon tt)6'=
ta', fun et fitta' felrodd faane, funne mind pitoloiöta
tulen, niin pädltdft ̂ »otfli.» - Sdfftrodt matfaanfa.
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Spttö^ruFFa furuiSfanfa meni ättinfä f>auballe,
ja itft [tina, itFi, etfei »oi fanalla fanoa. - - .£«=
nen [tina ttFieSfä, nouft äiti=rcainaja f>auba£tanfa,
ojenft Janelle rcitfafen, ja [anoi: »elä itFe, ttjttöfeni,
mene, tällä »itfalla ftrcaKa ri£tin=ra&tin fiinä FiuFaan
pädttd, niin tpöji tulee toimeen.» " - @ittd painui
l)autaanfa ta!aft. Spttö fun ei enempää nafjn^t ciU
tianfa, »aan (e jo oli Baoonnut, otti fen äitinfä an?
tämän TOitfan, ja lafft Fotiinfa. @ieflä Fun Fiu'ae>trt
ftroalft fflld, niin o^rat f>eti juoFftmat neliFFoon, ja
Fiu^aö tuli FofyoaHenfa.

@9Öjatd'r tvjttönenfa ftldd' aiFaa ntatFaft linnoille.
SÖd^än matFan päd'6(ä tuli tiellä' »ahtaan oinaö,
fan»i&fa Feritftmet, ja ruFoefi f>eitd: »Feritfe minut,
ota »nilat palFoietaft.» - - »Sio, meFö ftnua rupeat=
(tmme, Furja, Feritfemään, ftnu^ta pölp^tpmäan, faa§=
tumaan »aatteittamme!» [anoi Syöjätär oinaalle, ja
ld'Fft»dt ebellenfd. 9Jieni»cit taa§ Fottrafen, niin tuli
rcanfya Ferjd'(d'tg=uFFo reaötaan, ja [anoi: »etfi, ftöfo,
päätäni, minä annan fawt>an palFoiötaft.» 9^0, ei^än
ne linnoille;menijät femmoifeen tt)öf)ön rumenneet:
»meFö jutulta, Furja, rupeamme täefä npt päätä et=
(tmään, FuninFaan pitoihin Fun olemme matFaamaSfa,
ftnuöta täitpmään, pölpptpmäan!» fanoimat uFolle, ja
FäiBtroät ebellenfä.

SJlutta Suf)Fimuö Fun fai FiuFaan ja ol>rat afe^
mettenfä, läFft toifta roielä jälleen, ja faapi famaa
tietä astumaan, tuleepa mäfyän matFan pääefä fe
[ainainen oinaö f>ä'ntd'Fin »ahtaan, ja ppr;tää roillo?
janfa Feritfemään. 2r)ttö Feritfee fen, ja faapi



90 I. Sfymcelliiiett loimu.

tDtllat pal!ot6ta. Sftenee fiita rodfyan matfaa taa§,
niin tulee fe rcanfya, fauroalla fulferoa uffo panette
»ahtaan, ja ipyytaä pddtdnfd etftmddn. " - S^ton
fun oli uffo ruffaa fddli, ei epdelfyt ruroeteöfanfa,
maan etft Janetta pddn, ja fai fauroan ̂ alfoiöta.
SÖteld^d neurooi I)dntd uf!o, ja (anoi: »fun mjt
fufet taota fotoafen, tu(ee tienhaara, ^iffarainen
polfuinen eteeft. SÄennoö ftnd, t^ttcfeni, ftde ̂ olfu=
melle, ja Eun fttd fd^beöfdft tulee ifo tammi totäs
taaft, find fauiDallaft ftroaKa jud nötin=raötin, niin
fteltd ftnuEe aroautuupi ̂ ^ip^pttd Eaifenj^ttjiötd.» -
Styttö Id^teefin ufon neuroomaa tietd astumaan, ja
Fun poiffeaa tten^aaragta ^ienoifelle polfumette, löt)=
taa fteltd juuren, fuuren tammen, jota ftroaltaa fau=
n?a((anfa. ̂peti aufenee jo tammi, jonfa fybämmeStä
Lö^tdd f)t>tt)t)i),ttd faifenlaatuiöta, mitd ifddn olla (aat=
taa. ^)dn roaatetfti fttnd fauniifft, ottaa fomean ̂ e-
TOotfen tammelta, l)t)p^dd ftlle felfddn, ja ajaa l&
n>af)uttaa linnoille; {»erooinen lappaa fuoraan lin^
nan fetndöta pdäflttfe ^atfaafen fiinni, ja itfe fanml^
taapi linnaan, pö^bdn pddl)dn istumaan. @tind l)dntd
^»dnd ^ibetddn, jaotetaan, juotetaan, funi mieraöta
ainafin; ja ra£)waö faiffi ihmettelee »terään tyttären
fauneutta, mi^td fttl)en fienee i[me£ti)m)t, fun ei l)dntd
fufaan tunne et tiebä. - - Sötuvtfyan [tina, ft)öbd nd=
^ö^telee; roaan ©i)öjdttdren ttjtdr |)ör;bdn alta luita
faluaa. @e fun oli ftelld ipaötuEfina, ra^roaö ̂ot=
fteti f)äntä, jotta ftlmd puf)feft. ^)dd?tiin fttte fpö=
md^td, niin Sul)fimuö alfaa ldl)ted fotiinfa. Sdl)be=
cidn fyäntä [illoin perd^td, mutta Sufjfimu^ formuffen
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beittää formeStanfa, niin faiffi linnan roäfi jääpi ta^
soittelemaan fttd', ja bdn -pääfee pafoon, bt)ppää be=
rcoifellenfa felfään, ja ajaa farcabuttaa tammeenfa.
©iiben jdttdd berooifenfa, riifuu roaatteenfa, muuttaa
omat buonot r^fpnfd taaS pdällenfä, ja menee, afe*
taffe fiufaan perään fotiinfa.

^alaapi jo ©^öjdtdrfin t^ttönenfd ^ttoloigta,
niin f»f99 Sub!imuö=Sdbfim9§ fiufaalta: »mitä nd'itte
linnoilla M^be^fdnne?» - »Sidoimme)), (anot @t)6'=
jdtdr, »tyttären ̂t)»iöfd roaatteiSfa, niin fauniin, niin
fauniin, ett'ei rooi mieleEd miettiä». - SBirffoi Sub=
fimuö: »enföbdn minä ollut?» - »Dllut!» (anoi*

n>at toifet, - »ftndfö femmoipfa roaatteiefa, tuf>=
faipfa, tomuiftefa, n>ain ftnd ftelld!» - 9io, t^ttö
fen fomemmin ei n>irffanut mitddn, fuunteli »aan
fiufaalta toieten ̂ afinoita.

SJJitdö ollafaan. Soiöfa |)ditt)dnd [amatfe taaö
banfitaan raf>n>aöta linnoille, ja Idbtee @i)öjdtdrfin tt)t=
tönenfd. «Sortaa taaö fiufaan, feuloo ruista nelifon
(efaan, ja fanoo Sufyfimuffelle: »et faane felroäd
ndiötd, funne minä linnoilta palaan, niin päältäjt
^»ddfet.» - @urui^fanfa Idbtee tt)ttö ditinfd bauballe,
ja itfee ftinä itfee, niinfun eileinfin. ©iitd noufee
äiti taaö baubaätanfa, antaa ti)ttdrellenfd mitfafen, ja
neurooo ftlld fiu'aöta fti»altamaan. Sptär (illoin tefi
ditinfd neuroon mufaan, niin fai faiffi ftallenfa, ja
Idfft toifta jdlfeen. Suli tammeen, otti fteltä roaat^
teet mield fauniimmat fun eilein, ja ajaa farettelt lin=
noille, perille pddeti)dnfd, fiinti fyercoifenfa patfaa=
fen pibalfa, maan itfe meni linnaan, föfdbti pöi)bän
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FoFFaan istumaan. ©Ajattaren tt)tär taaö oli
ban alla. luita pureFfentelemagfa, niin Fäft potFai6=
tiin Janelta poiFFi; mutta SufyFimugta pibettitn Fat=
Fenmoifella Ilmana. $)oi6 läfjtiesfä tultiin fyäntä
taaS jäPeöta, jotta näfytäift, minne f>än menee; mutta
SufyFimuö tai>allanfa pubotti Foroagtanfa renfaan,
niin rafyrcaö jäi ta^aelemaan ftta, ja fyän pciäft l>e=
troifeltenfa felfään. Sijaa Faroafyutti tammeenfa, rii=
fui fttna »aatteenfa, ja meni fotiinfa fiufaafte. "
Suliroat fttte toifetfin fotiin, niin f^feli Reiltä: »mitä
na"itte funinFaan linnoilla?» - - »SftitaFö na"imme?»

fanoi @9Ö'jd'td'rr " »näimme FaiFFea; fteöä oli tyf
tär niin Fauni§, niin Faunit, ett'et n>oi mielen miet=

tiä, fuun [anoa. SSaan minun tyttäreni fai FäftraF;
Foifet fiellä FuninFaan poi'an fera palatti palatilta
reaeltaeöfa.» »Äuinfjan en minä ollut», [anot
SufyFimuS. - »©inäFö, Furja, ftellä ollut, femmoi=
fiöfa »aatteiöfa!» nauroi ©^öjätär, eifä ollut Fuu=
leiBinanfa.

kulipa FolmaS päireä, niin linnotCe taasFin Fe=
rataan ral>i»aöta Fotolle, ja @i)öjätär tpttönenfä niin
tFään läf)tee FuninFaan pitoihin. Sälttieefanfä färFee
entifeen tapaanfa FiuFaan, Fi)l»ää neliFon nauri6=fte=
meniä feFaan, ja FäöFee £ut)FimuFfen ne [taitaa, Funne
l>än piboista tulee. - Spttö taa^Fin meni äitinfä
fyaub.alle, joöta fai famanfaifen roitfan Fun ennenFin,
ja afetti FiuFaan Fo£)bal(enfa, ftemenet neliFFoon. @iitä
meni fttte tammeenfa, joöta fai »aatteet reielä eileiftä
etevämmät ja fyercoifen ̂len Fomean, jolla oli Farrca
Fultaa, toinen ^opeata. <Sille noufee f)än felFään,
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ja linnoille tultua, !iintää (en pif>alla olemaan pat=
(aa(en, maan itfe Famafytaapi pirttiin, joe(a i£tui!(e
pötybän päähän fpömddn. @iellä ©pöjäträren tytär taag
on pöpbän alla luita imef(tmä£(ä, niin Janelta taaö
jalfa potfaigtiin poitli, !un, nd'et, jaPci^fa oli mui=
ben tiellä. : Sul)fimuö famaefa tunft l)d'net niin^
fun ©r)ö)dttd'renEin; maan I)äntd ei fufaan tuntenut,
fun oti niin !aunii?fa maattei^fa. kulipa aifa fo=
tiin ldf>ted, niin linnan mdfi taafen la!ft Su
jdlfeen, fiini eileinfin, tietddffenfd, !u!a fe i)iin
niö neito oli. £ul)fimo (illoin fulta=fengdn loi jal'aS=
tanfa, niin jfaifft rupeftmat fttd tamoittamaan, ja l)d'n
^ddft pa!oon, t)t>p:pd'ft Ijemoifellenfd felMdn, ajoi en=
ftnnä tammeen, ja meni fteltd fiufaalle.

Suli @^öjdtdrfin tpttdrenfd Bera linnoilta, niin
?t)ft)i Su|Fimu§: »mitd^d nd'itte funinfaan fobigfa?»

»SÄitdfd nd'imme?» (anoi ©pöjatdr, »nd'imme
faiffea; (telia oli (e entinen miera£ tptdr, niin fau=
niö, niin faunie, etfei moi mirren meted, (aarnan
(anoa». - " »9lo mindl)dn (iefld olin», mirffoi Sul)=
fimu§. - »@ind!6', furja, (emmoinen funinfaan Iin'
noilla», (anoimat toi(et ja nauroimat {»anelle,» main
(ma (telia!»

9lo, eipdö mitddn. Suli neljät päimci, niin laa=
bitaan funinFaan tato£(a fibct, Bunt ebelli(tndfin ̂di=
minä. ^)itdd mufa (aaba tietoon, f eitä on (ormu6,
f eitä Forma=renga§, Beltä fultainen fenfä; ja faiffi
ferätddn taaS rujot, rammat, ^eri(o!eat funinFaan
linnoille fofoon. @ipdö jvää ©^öjdtdrMdn fotiin(a.

t^ttäreflen(ä ̂ e(un^aalifan jaPaFft, piiraan*
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ninfaan poifa palatti palatilta morftamenfa fera r>bz
tenä, näytteli panette ̂ m^ttttänfä, mitä faiffea lin=
noitta oli, niin fanoo £ubfimue>: »no, bt)roä tämä-!
läbtefäämme nt)t, funinfaan poifa, minunfin bt)tt)r;r;t=
täni fatfomaan, mitä morftamelta lör)tt)ifi.» 28et ful*
Ijonfa tammen luoffe metfään, ja fttn ftroalft fttä fau*
rcallanfa, ompa täällä fyvoyqttä, om^a täällä eloi6«
ta!» - Sbaetuu nr;t funinfaan poifa, ei f abit enää
naimi^tanfa; otetaan fteltä eloffet »iebään fotiin, ja
rumetaan bt)tt)äöti elämään. - - @en pituinen fe.

III. ,fo!met ©ifdr^ffet

herran oli folme ftfärr^ötä, fafft feproää,
roäf>ä huonompi; maan fauniitä faiffi. Äuoli äffiä
roanbemmat, niin tär;tr;i tytärten läbtea ̂ alrceluffeen,
fillä tatuoin elatusta ban!fiaffenfa. Ääfeft faffi want
binta fulfea funinfaan linnalle paiffaa etfimään, niin
nttorinfin olift Iäbtenr;t beibän fanfa t)btenä; mutta
toifet olitcat r;(pettä bt>roin, et»ät furoainneet fyäntä
feuraanfa, »aan läfftreät fabben feefen fulfemaan,
beittäen ftfärenfä fotiin. Sonhm matfan mentt)änfä,
fobtaftreat tiellä ft'an, jolla oli ruofa=a6tia ebe^fä.

- @e rupeft ^ubuttelemaan beitä, ja fanot: »ottas
faa, bv)i»ät tr;ttöfeni, taa purtilo ebegtäni, minä fr;6'n,
että ^alfean.» - »Dbob!» fanoiroat tyttäret, »tt>ain
rupeaiftmme me Mftämme ftinä ri)tt)ettämään!»
fin>at ft'an obitfe, ja meniroät ebellenfa. Sulip
bän matfan päägfä lebmä tietä färaellen beitä
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taan, farmitta ftulu, ja rufoeli: »ottafaa, f^mät tyt*
töfent, fiulu farmittani, jof)on fypfätte minut. 9h)i)=
pätfää maitoa ̂ alfoistanne, faatafaa loppu ftntuil=
leni, ja panfaa fiulu farmilleni tafaft.» - »di ole
aifaa» roaStaftmat tyttäret, »linnaan pitää joutuaf=
femme», ja meniroat tieljenfci. 2Öaf)ä'n aifaa ful'et=
tuanfa, tuda rpctäa' taaö man^a aia ^eitä n?aetaan=
fa, fanoo: »etftMäpa, tpttöfet, päätäni! annan teitte
fauroani palfoieta.» - " »Dfyo!)!» ei meibän fäp fii=
I>en nr;t rupeaminen, fun funinfaan linnalle olemme
menoefa», fanoiroat tyttäret ja fulfiroat ebellenfä,
funne pääftroat rotimeinfin perille, niin rupeftmat fiettä
funinfaan palroelijoifft.

Slrmelipa fotonanfa nuorin tr>tä'r: »ei minun=
f aan auta täfyän jääminen, palroeluffeen fitä pitää
tmnunPitt pprfiä, joo en muufft, niin fetpaanl>an ftfo=
paimenefft»; ja läfft l)änFin funinfaan linnoille fä=
roelemään. Sieöä (öpft l)änfin fen fuurif9Öjä=ft'an,
jofa pppft purtiloa ebe£ta'nfä ottamaan, niin otti fen
ftitä poig, ja färoi ebettenfa'. Söäfyän matfan päägfa
tulee ^äntä lefyma »aötaan, farroiefa fiulu, ja fanoo
niinfun fifärillefin: »h)pfa, tpttöfeni, minut täf)än
fiufuun, näppää mattoa palfaätaft, faaba loppu fin=
tuitteni, ja pane fiulu afemettenfa.» - - »2lutan, lef)=
mä=futta ftnua, autan», roaötaft tpttö, Ii)pft f)änet
fol>ta, ja tefi niin fun oli neumottuna.» "- ©iitä
fun (äffi färoelemään maan, tuli roanfya, fauroan no=
jaöfa fulferoa äiä tietä astuen maataan, termel)ti fyän=
ta," ja fanoi: »etfipä, ti;ttö, päätäni, faat fauroan mi=
nulta palfafft!» - - Styttö ei pa^aötunut ̂pptöa, roaan
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tetui tien nnereen fyeti, ja etfi ftinä äiä=ruFan päätä',
niinfun oli FägFenryt. SliaFöS ftitä Fiiti fyäntä fttte,
antoi fauroanfa, ja fanoi: »pibä, tyttökulta, tämä
mun fauroani, ja Fun tulet FuninFaan linnoille, työ
ftnä ftllä fauroaffaft fitä kalliota, jonFa linnan luota
löt)bät, niin Fi)f(ä faat fteltä faroarata, mitä roaan
mielefi teFee ja tarroitfet.» - »Äiitoffta antamaö-
tafi!» »aötaft tt)tto',, otti aiäftä fauroan, ja fulft fen
fanfa linnoille, joSfa rupeft BuninfaaHe fifo=paimenefft.

@ielld' löpft roanl)emmatfin ftfärenfä, ja tern>e^)ti
1) eitä, niinfun ftfäriänfä ainafin; n>aan f>eiötä f un
oli pa|aa [e, jotta tyärt perältä tuli, pttiroät ftitä t»i=.
l>aa Janelle, ja pilffaftroat ftfärtänfä, fun niin 1>U05
nolle tpölle oli rumennut. Sama fuitenfin fe^ti faiB=
fea fttä, ei niin tora=fanaafaan roirfFanut, joo fyfc
neEe toifet miten oliftrcat trroiötelleet. kulipa fttte
pi)£)ä, niin läfftroät roan^emmat ftfäret firffoon, ja
paniroat nuorimman ftllä aifaa ruofaa feittämään,
roaan eimät antaneet Fun tjfyben paroun ja ^l)ben \^-
t»an n>aan feiton aineefft. @iitä tuli nuorin fifär
{»^roin murfyeellifefft, eifä tiennyt 'millä neuwon niin
n>äf)i£tä aineilta ruofaa faift, 9Äenif)än fuitenfin Fo-
taan, pani paban tulelle, ja itfi ftella itfemiötänfä.
Suli ftlloin fe manba äiä, jolta oli fauroan faanut,
ftnne Fotaan, ja fanoi: »elää ttFe, tt)ttöfeni, menehän
FirFFoon, Fryllä minä täällä ruo'an Feitän ftllä aiFaa
roalmiiFff.» S^ttö Fun näFi, että toimeöfanfa fe pu?
l>uu, meni fyeti lupaa F^fpmään FirFoöfa Fät)bä, ja
FulFi fen fuuren Firoen luoFfe, jonFa f>änelle äiä oli
neuroonut. Siihen Fun löi fauroallanfa, fiitä

Suoni, tartitoita.
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tuli fydnette fomeat fyercoifet ja maunut, feM fauntit,
fttffifet «»aatteet, jotfa pufi fiind padllenfd, ja Idfft
ajamaan firffoon. @ielld pie>tt fydnen fauneutenfa
fyeti muiben filmiin, ja fatffi rodfi ihmetteli, mistä
fe niin ifyana, il>?o tuntematom neitfyt fuf>en oli i(=
me^t^n^t. $)aaStiinpa' firfoeta, niin tat>ttttt>d't fatfft
fyänta fatfaötamaan, roaan tv>ttö noufi fuffelaäti mau-
nui{)infa, ja ajoi ttefyenfa'. Suli fi»en luoffe, niin
muutti ne ufyfaifet maatteet paoiltdnfä, pufeuft taaö
omiin na^fa^rouffuiftmfa, ja Mnn jal'an linnoille. @iel=
la oli jo d'id feittdnt)t ruojan »almiifft, etfet tarroinnut
muuta fun pötybcille f antaa; eifd ^ddgfeetMdn ftfdret
fotiin tulleja ^dnelle riitelemään, fun faiffi oli \S)--
n>d6tt toimiteltu. Äel>ui»at^an fuitenfin ete»dm)3dd
oloanfa: »mepä olimme ftrfoSfa, eipd (inua ruotaa
finnefddn laöfettu; me (telia nd'imme niin fauniin ja
i£»anan neitofen, rcaan mttdö ftnd olet ndl)nt)t.» -
Soinen et n?irffanut mitään, tetran tpötdnfd' roaan
ja ruoffi fifoja, funne Eulut fe »iifFo, ja tuli p^fyä.
- Sdffitt)dt toifet taa£fin ftrHoon, ja jdtti»dt nuo*
remman ftfdrenfd fotiin, waan dia taafen otti ruo'at
laittaaffenfa, niin ttjttö fol>ta fami l)altialtanfa lupaa
ft)ft)md'$fd', ja Idfft jdlfeen. IDttt fimeetd fauniit,
^opeaifet »aatteet, n?aunut ja t)ett>oifet, ja tuli fyänftn
Krffoon. ©attuipa nuori funinga§ firfoefa olemaan,
fe!ft I)eti fen ihanan »terään tyttären, ja fun nafi
I)dnen firfoöta ldl)terodn, fiire^ti f>eti jdlfeen, ndt)bdf=
fenfd, fufa fe oli j rcaan ei faamuttanut, tyttö, oli jo

Äulut roiifon patjat, niin folmantena
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»anf>emmat ftfäret famatfe ment»ät ebeltäpäm FirF;
f o on, jättäen ftfärenfä Fotiin; »aan tämä f un f ai
fyaltialranfa lu»an, läFfi toifia jäfeStä, ja Fä»i fis
»eKenfä, niinFun ennenFin. (Sieltä fai taa£ Faunat
Fultaifet »aatteet, »aunut ja f>e»oifet, otti rafyaa mu=
Faanfa, ja tuli jalosti ajaen firffoon. Dfipa nuori
funingaö jo fteöä obottamaöfa, ja fun nafi tr>t6'n
firfFoon tuleman, eiM muuta feinoa tiennpt |)äne6tä
tietoa faaba, ter»autti ^al»elijoiCanfa F^nn^ffen, jotta
ftifyen jotafin merffiä tyttäreltä poiö fä£)tte6fä jäift.
S^ttö fun ei ttennpf »aroittaa fttä, aötut firfoöta
läl)tie£fänfä ft>nnr;ffette, ja fenM tarttui ter»aan. @a?
ma^fa läfft »äfi fai!ft |>äntä ta»oittamaan; mutta
tpttö ft)l»i ra^aa molemmin puolin jäl'ellenfä, ja
faitti jät»ät poimemaan niitä, pattfe nuori funingaö
r;fftn ei tau'onnut, »aan ajoi tafaa r;I)ä. - - £t>ttö
ftCoin et efyttntytMän riifua »aatteitanfa, f>ätäifeftä
fai »aan naf)fa=roufttt päädenfä, ja pääft paFene=
maan fotiinfa, jotfei f>äntä tunnettu.

Äuntngaö fun ei ta»otttanutfaan ttjttöä, otti
!ulta=Fengän firfon f^nn^Ffeltä, ja fun faifFi »ä!i oli
Fo'ottu linnoille, niin fä»i joufon FeSFeen, ja fanoi:
»jonFa jalFaan tämä FenFä [ominee, fen minä nain.»

sJJo, tyttäret FatFFi Foetta»at FenFää jalFaanfa,
»aan ei FeHeFään fo»i. Söan^emmatFin ftfaret Fo=
Fe»at fie»if>tellä jalFojanfa, »uole»at, »eiötele»ät
»arpaitanfa, jotta mafytuifi FenFä Reille; »aan ei tuiz
tenFaan fo»i. Sanoi »iimein Funinga§: »menFääpä,
FutfuFaa fiFo^aimenFin tänne, Fä»iftF6' FenFä FuFatteö
fen jalFaan.» - Soifiöta Ft)Hä oli f e mitätöintä, »aan
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tuotunaan tyttö fuotta fuitenlin fiifyen, ja Möfettiin
foettamaan fenMd jalfaanfa. @epd fun panifin fen=
gdn jalfaanfa, niin if)an oli fun ftifyen tefyty. SÄtitta
fenfdä Jaffaan panneSfa leimahti tytöltä Eulta=rcaat=
teet nafyfasrottHujen alta, ja fumna,a6 fattui na?e=
maan fen. @tttä fiepatttin ̂ eti nafyEasrottfhufet t^=
tön pciälta, ja tt)d'ldrf)teleroät fttlta=n)aatteet tulimat
ndft>n>iin fteltd. Slrroattiin ftitd jo afia, että l>d'n oli
fe firfoöfa=Mmijd tpttö, jolta fenfd !tjnnt)!felle oli
jddnpt, ja funingaS ftjf^i fama^fa tptön otfeaffi mor=
fiameffenfa. Sinnaöfa pibettiin fitte I;ddt, ja faiffi
voa.li oli ilotefanfa; nsaan n)anf>emmat tyttäret eiredt
ft)'enneetfddn |>di6fd olemaan, fun oliroat »uolleet
jalfanfa ̂ ilaKe. @en roerta fttd.

SBenäjän Äarjalaäta.

3)f)ben5tat)aifia, tafian mertattamia tarinoita en muittafin
fanfotHa, niiitfun

Unfaritaififla: Äatfo S!Jiagt)arifc£)e ©agen unb 5Äärcf)en »on
3cBamt ®rafett OTaitat^. Stuttgart unb Xiibingen 1837, ff. 209-213,
,,S)te ®aien."

S3ö£)mialatfina: Äatfo ©erle, Söclfämär^en bev S5M)inen, qjrag
1819, !I>. II, 9l:o 5, ,,2>ie gotbcne Snte."

XurjatatfiUa: Äatfo 9ls6jörnfen cg SiJrgen 2Roe, Slorfle golfe*
e»entpr. g^rtftiania 1852, K:o 57, ff, 347-354, ,,S3uSfe6ruben."

Muotfataiftlta: Äatfo $^Jten=Sa»attiuä oä) ©teö^enä, ©»enffa
gc(f*©agcr cd) äfmcnttir, l .beL ff. 107-138, 9l:c 7, ,,5prinfe8fan,
fcm gitf u»p uc ̂ af»ct."

"©alfataifilta: l, Äatfo SJeutf^e SfJJarc^en unb ©agen. ©efam»
rae(t unb fymmSgegdmt »on Jc^iann SBilfiefm SBctff. ficipjig 1845,
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firout 83-87, 9l:o 19, "ZMe Setben SSräute." - 2, tfatfo Äinber* unb
"£>au£>märd)en »en ben btitbern ©rimm, ©öttingeit 1850, II SSanb, ff-
275-280, 9l:o 135, ,,2Me »eijje unb bie fdjmatjc SBtaut." - 3, Äatfo
fantaa firjaa l Sanb ff. 64-72, 9J:c 11, ,,23rubmfyra unb @dj»efter«
4>en;" ja l Sanb. ff. 79-86, 9J:o 13 ,,X>te brct mämttcin tm Söafbe."

ölanffatatftda: Äatfo Ätctfe, 2Mrdjenfactl attcr SBölfer, Sertin
1845, l Sanb, fi»ut 167-179, ,,9lofette."

U «Ho ja affa, ja niittä potfa ja tptär, pten
faunitta molemmat. SäEftpä reefi funinfaafen, ja
pantiin ftetlä patmenefjt, »aan ftfär jäi »ansaan fo«
ttinfa, niin roeli ifäroöt bäntä. g)bä muistui entinen
foti bänen mieleenfä. Äerranfin paimeneöfa Uybtfc
fänfä Eirjoitti ftfärenfä nä'pn jäniffen Mäpään, ja
roei ferattanfa Itnnoitte. (Sattuipa EuninEaan poiEa
näEemään fen, ja Eun oli tt)ttö Eauniö ja ibana, jotf
et n>oi »irreöfä n>eteä eiEä faarnagfa fanoa, pt>p|t
bänta famaSfa natmifiinfa, ja fanoi »etjeöe: »fitöEojt
Eät) tänne, minä otan bänet morftameEfeni, finut nri'
naHani elämään, Eun lie tptär fauniö Eurcaa
ten.» - 2ämä läbtee ftitä Eotia, alEaa fieHä,
tää: »n^t pitää, ftöEoni, läbteäEfeft EuninEaan poi'an
morftameEff, pääfet linnoitta elämään.» 9ftutta t^tär
teEee t»a6tu$ta, [anoo: »en minä', meiEEoni, läbbe, ennen
Eun taattoni ja maammoni faamaa Eimeä jaubamatta
murottanen, ä§Een läbben mä taattoni faami^ta buo=
neiöta.» - Söeli ftttoin meni, Etoen pani paloiEft,
»äbäifen tuEEieli »aan raEoja ja palat pbteen IiEi§«
teli. @tfär Eun meni jauhamaan, Ei»i famaöfa k'
roefi. - »Sofoö npt läbbet, ftSEoni?» E^f^i »eli. -
»^n minä, »etEEoni, »ielä läbbe,» »aätaft ftfär, »en*
nenfun taattoni ja maammoni faama la»itfa Euofa;
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Iin1) fannafla fulunee.» - SJJitäö oHafaan. @ifd'r
fun meni ul'o§, »eli ftltä aifaa lanntfan pani paloifft,
ja toinen fun ulfoa tiili, ja rupefi febräämään, beti
lanntfa meni muruifft. - »ScfoS nr>t, fisfoni, läbbet?»
- »@n minä ennen läbbe, ellen ifoni faamaa bubs
marta fuTOomaHa färtene.» - 9io, n>eli meni, fens
fin bajoitti n>ielä miiritiffi, ja fpf^i: »jofoö n^t läbs
bet?» - »(£n, njeiJfoni, ennen läbbe, fiin ma taat=
töni ja maammoni faaman f^nnpffen belmoiKani fits
liittänen.» - SBelipä jtdoin jifärenfä tietämättä f^n^
npffenfin famatfe färft, ja ft>ft>i uitbellenfa: »jofo
npt, fotoni, läbtenet? - - @iitä jo läfft, f un ld'fft*
fin, paraat »»aatteet otti aitaStanfa, ja fuori mk
jenfä fera matfaan.

SinnoiHe oli meritfe mentäroä, niin ifään olitcat
roalfamolta läbtemäöfä, fun tuli tyttären $)UE?a ni;
minen foira fttben, ja p^rfi weneefen. St>ttö ei bennos
nut jättää fitä, »aan otti ferallenfa; ja läbbettiin
foutamaan. äöäfyän mat!aa fun foutiroat, niin Syöjätär
Mmelee rannitfe, niemen nenä^tän bubuu: »otta!aa=
^a, ufon poifa, af an tptdr, minua matfoibinne!» -
»jDtammefo, ftöfo?» ft)fi)i »eli. - »Siä ota,» n>a&=
taft ftfär, »paba paba^ta tulee, paban mieben fteme=
neötä.» - Si otettu, foubettiin toifen niemen fobballe.
©^öjdtär fiiben tulee bubumaan: »ottafaa minua
matfoibinne!» - »Dtanfo, fiöfo, matfaamme?» -
»Die ottamatta» fanoi ftfär, »paba paba§ta tulee,
paban mieben fiemeneötä.» - 9lo, ei otettu, foubefc
tiin ebelle, funne tultiin folmannen niemen fobballe.

©pöjätär niemen nenästä bubuu: »ottafaa mi=
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ntta matEoifytnne!» -@ifa'r et {»uoltfi fyantd jouffoon,
(anoo: »elä ota!» Söhitta ro eli ottaa, fanoo: »otta?aa=
mme! fen Sumala Eanfamme furcaitfee.» @r;ö'jdtä'r
fun fai roeneefen, loifye istumaan ?ee>?elle roenettd,
ja otti fatnaSfa rceljeltd feM fifäreltd fuulon, teFi
fumpafenfin fuuroffi. - Son!un matfan mentpänfä,
alfot Reille jo funtnfaan linnat etd'd'ltä na'Br;d, niin
fanot »eli »eneen perältä fifärellenfd': »i)Iennd',
iötuimeft, forenna foristuitaft, fiininkään f o ti
- £t)ttö fun ei fuitllut reeljenfd puhetta, Jpfpt
faspuole^ta: »mitä fanot, »ieno meiffofent?»
jatdr »a&tafi fe§?eltd reenettä: »fitd' fanoo nneno
»eiffofeft: l>erfed foittamaöta, tuote pddtteft mereen!»
- Spttö ei fiiitenfaan Id't>tent)t mereen, maan ̂ er«
fefi l>eti foutama^ta, ja ©pöjatar rapefi fiaan.

©oubettin »d'l)dn matfaa, niin roeli totfen fer«
ran fanoo: »Alenna, ftöfo, i^tuimeft, forenna forigs
titttaft, funinfaan fott näf^t)!» -" »SKttd fanot, n>teno
rceiffofent?» fr;ft)i ftfdr, - (Spöjätär fetnnttt hfc
feltä menetta: »fitd' fanoo »ieno roeiffofefi: Jaffa2)
jalfafi, rtifu »aatteefi, luote pdäEefi mereen!» Styttö
riifutfin roaatteenfa, ja peitti @i)0)dttd'reHe, roaan ei fifid
tDtela fyeittäpmrt mereen. - ÄuPetaan taaö roäf)än
matfaa, niin jo n»eH folmannen ferran fanoo meneen
perd^td: »riennä, fisfo, iötutmefi, forenna fortötuts
tafi, funinfaan fott tdf>elld on!» - @ifä'r et fuuöut
ntitfddn, ft)fr;i entifeen ta^aanfa: »mttd fanot, »ieno
»etffofeni?» - »@ttd fanoo ttneno roeiffofefi,» pet=
teli @t)6jdtd'r taaS tr;tdrtd: »puffaa filmdfi, fatfaa
Mtefi, luote ^ddllefi mereen!» " »5lo, totta mun
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ainoan tr>eljeni fanaa totella», arroeli fifär, ja
putfabti pääffenfä mereen, futen luuli rceljenfä Mö*
feneen. SÖeli famaSfa bätäi)tyi bäntä tasoittelemaan;
mutta @t)öja'tär esteli häntä ja [anot: »eläfä buoli,
fpnäminä bänen näföifenfä olen.» £9ppäft airoloille,
ja rupeft foutaa riemunaan. @ifär ftlloin jäi beietä
jäfelle, ja up^oft mereen, jotfei näf^npt ei fuulunut.
SJittäö jtiben? Söelt f un ei f)irn?ennt)t morftametta
linnoille mennä, mieli jo Mäntyä ftttä fotiinfa; roaan
@t>6' jätär oli roiefaS, l)oufutteli häntä, ja [anot: »mie
minut linnoille, [ano ftfäreffeft, niin fillä häbä^täji
^ääfet, ja faat reielä ̂ alfat tuomaetaft.» - Soinen
ei muutafaan neurooa tiennyt ftihen bäbäe-fänfä ^a«
tempaa, ja fuoStui, fun fuoötuifin tuumaan. - ©90'==
jätär pufeutut ftfaren faunofiin roaatteigin, jotta $>&
remmin julfeaift linnotUe mennä; ja läbbettiin taafen
foutamaan. Äobta pääötiinftn jo perille. Aunin?
faan poifa tulee fteflä heitä jo maataan, morftan?
tanfa muFa termebtimään; »aan fun feFfti @t)öjät?
tären, miten ompi ruma, fyfyp heti poi'alta: »tämäfö
finuHa onfin pfo?» - »Aa, tämä.» - 9lo, funin?
faan poifa ottaa @t)6'jättären morftameffenfa, ei fo
naanfa muuta, roaan ei oleFaan ftsfo fauniö, futen
oli febuttuna, niin fuuttuu ftitä meljelle, ja fanoo:
»f un fauniimpi ei ole, niin orjat »iefää morftamen
tuoja ftyiben, fäärmeiben fefaan.» Drjat imeroät heti,
fteittän?ät poian ftnne fpötämäfft, niinfun rifolliöta
aina!tn; maan aamulla fun Mproät fatfoma^fa, fe
terroeenä on n?ielä. Sulemat ftttä, fanoroat funin*
faan poi'aHe: »f a/ fummaban on, funinfaan poiFa!
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muinoin totena' pönä föircät ft)t)t, fäärmeet pufytaafft
pfyben miehen, nr>t roanf)in Manne maan fämmenel=
länfd mafuuttaa.» - »2Inta?aaE>an olla, eifö f)d'ntd
fyuommeifeen fpöbä'», roaötaft fitninfaan, poifa ja
fäöfi fäpbä aamulla taaö fatfomaöfa.

$poi'an otfea ftfdr, fe fauniö tt>tdr, ftKd' aifaa
mereöfa roaan on, ja ^dntd fteKd fifjlotaan meren
funinfaan poralle morfiamefff. 9ftuuten otift f>dnen
fjrjrod ftefta elää, faifenmotSta riffautta on Ftjllin;
roaan fddlt on meljeänfd, jotta fttä nt>t funinfaan
poifa @t)öjdttdren tautta ranfaifee. Dmpeleepa ful«
laHa, fyopealla fauniin paifan3), ja pt)rf'ii fteltä maan
funinfaan poi'a(le faijaa tuomaan, etf"ö toft treljeä
fpiben, fäärmeioen fe^a^ta belpotettatft. 9lo, laefe*
taan fyäntä fttä paiffaa fteltd funinfaan poi'afle tuo?
maan, n>aan ̂ opea=fal)leiftn pannaan, jotfei potö
pädftft. Dmpa trjttdren foira, ^)ilffa, mield eloefa.
Äaifen pdirodd oli linnan feubuefa juoffennellut ef*
fpejtefä, tietämättä fef)en turroautuift, fun ei emän^
täänfä löt)tdnt)t eifä feltään ruofaa faanut. »Suli
jo ilta, ja ^ilffa=raufan matfa oli !>oiffana {jutuin,
niin juofft meren rantaan, jo^fa poi'an roene oli,
laffi ftitd reettä roäf>än tuimaanfa, ja rupefi menee*
fen maata. DU lifelld ftind Seöfi^affafella juoneet,
joöta fituinen ftlta aleni mereen, niin tuli fr;bdn=r;öllä
poi'an uponnut fifär niiefd f)opea;fal)[eiefanfa fiif>en,
toiibeltä roir^talta jo pelinä fuului tulleefa, ja noufl
jtllan forroaan istumaan. Janella oli entinen fau*
niö näf^nfä ja rc>ert>ot r;len fauniit päällä, jotf on

a fulajaa, {»opeaefa {»eläjää. Äeffti fiitä foi=
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ranfa meren rannalla maFaaroan, niin Futfuu luoE=
fenfa, antaa patFan f uiman fyampaifin, ja fanoo:

»pii, piili 9)ilFFaifeni!
Slrcaa uFft4), roteretä roeräjä,
ÄpIäFunnan Fuulematta,
UFfien urajamatta,
äÖeräjien roinFumatta,
SOZuötan lehmän ammumatta;

faata funinFaan poi'aEe pielufftin5) taa paiffa, jotfs
eifö lyelpottaifi »eljeani !t)iben, Märmeiben fe'a£ta.»
Äoira toimitti ^eti aftan, juofft ^iljaa linnaan, ja
ptött Funinfaan poi^an ma1ate^fa Janelle Fulta^paiFan
pteluFfiin, etfet l>d'nen fiella' Fa^nnäötä tiettp mitänä.
@iitä juoFfee famaa tietä jällenfä. ja tulee eman-
tänfä luoFfe rannalle. S^tär Fun FeFfii f>änen tule;
njaFfi, rupeaa taafen puhuttelemaan, fanoo:

»^itli, piili filFFaifeni!
©aapa tänne fanomille,
9fti£fä mun on roeiofeni?»

n>a§taa:

»SuoKa fun on meiofeft,
Ät)iben, Fäärmeiben fe'aöfa.»

taafen tytär:
»gftitäs faattelet fanoa?
©anomia full>on Fo'i6ta?»

maötaa:

»©itä faattelen fanoa,

©t>6'jätär on ftagfafi,
©ulfyon »iereEä »enproi.»

tytär:
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(t)6'tiin noi£(a fyäie>(d'
fyäiöfä @t)öjättären,

@t)öjättären fyömingiSfä,
Suojartaren juomingisfa,
$pitfäl)äntä(en piboiefa?»

SÖaStaa Riitta:
»Suut lieoista, päät faloiSta,
Äaalit faiffi nauriita,
^Palanefyet leiman fuoret.»

»£ule tt>iela, ̂ilffafent, fal)beffi t)öf|t tdf>ä'n
rannalle makaamaan, minä tarruttfen finua,» f anoi
tytär, loif>e ftdalta mereen tafafi, ja lafft meren fu=
ntnfaan fotttn, futen oli ldf)tieöfdnfd turnannut.

Suleepa aamu, ja funinfaan poifa noufee ma«
faamaöta, niin feffti ^aifan ̂ »ielufjtöfanfa, ja oubo§s
tuu fita, f ano en: »miötd^dn tämä näin ftrotef öinen
paiffa täf)än on joutunut?» - @t)ojä'tär (illoin wal'
fyella fulelft, [anoi mieljellenfd: »niinhän tämä fum=
mafin on; ftnä roaan mafaat, porotat, minä fude
t)öllä fultaspaifat ompelen.» - Äuninfaan poifa et
fuitenfaan l>dntä uöfonut, »aan mietti mieleöfänfä:
»ei tämä ole fun ompeloitaft, tämmöistä ei 906(0
te'e. »Äuullu^teltiin linnan mäeltä, jo£ olt(t fetä
yo Ha linna&(a Mpn^t; n>aan ei (aatu (elroää, eiM
tiennyt paiKaa fufaan omaE(en(a, a(ta jäi (itten(ä. -
SJiui^taa (iitä funinfaan poifa fdärmeiben fe'aö(a oli=
jän, ja fäöfee orjien mennä luut pote luomaan: jo
(e ntyt on mufa fyött). 9lo, Mt)tt>ät orjat poifaa (teitä
fat(oma§(a, n>aan tuferoat tafa(t, (anomat: »eiM ole

manein fäärme maan Mmmenellän(ä
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mafuuttaa». - @e taaö EuninEaan poi'ae>ta Eummaa
on; lähtee Se8Ei=aEEaan, fanoo: »oi fte £e6Ei=aEEa*
feni! Emt mie miehen panin Et)iben, Eäärmeiben fe«
Eaan, mi on, ei fpöba m>t fafytena työnä, ennen yfy
tenäj fptiin? - »SKiEft fyänet ftnne »anit?»
?eöfi=affa. - SÖaötaft EuninBaan poiFa: »Eun
niin »oi'an otin »atmenefft, ̂a'n nnela fano fauniim*
man fifaren oleman, niin P99fm ftta morftameffent.
SÖeli toifin fifdrenfci, maan ruma oli, niin minä' roas
le^tetijan »anin f^iben, Märmetben fefaan; n»aan ftfä*
renfä Euitenfin otin morftameffeni, en fanaant muuts
tanut.» - »(£t»ä fe fyänen ftfärenfä ofefaan», fa«
noi SeöfisaHa, »f>änen ftfareufä mereSfä on; fteltd
toi jtnutte paifan pieluffttft, jotta etfö ̂ el»ottaift roek
jeä. @9Öjätär ftnulla on morfiamena.» - SJZoifet
ttebot faatuanfa, lähtee funtnEaan »oifa ¬e^Ei=a?aöta
Eotitnfa, ja arroelee, ajattelee fen »äireää, niin tulee
toinen 96'. - £t)tär taafen »t>rfii mereltä maan Eu*
njnEaan »oi'alle laajaa tuomaan, niinEun »iimeinEin;
om»elee Eudalla, I>opeaKa »aiban, jotta fen f)än »ie=
pi. pannaan ftitä taag ^o»ea=Eaf)Ieiftn, ja laöEe*
taan Eof>oamaan maade. @t)ba'n=9Öllä' tulee f>än ftelta,
- miibeltä roiretalta jo pelinä Euuluu, - ja noufee
Se6Ei=aEan ftltan »ääfyan istumaan; niin on Eoreat,
pien Eaunofet »aatteet »äälla, etfon EullaSfa Eulajaa,

öfa l>eläjää. - $pul)tittelee ftitä Eoiraanfa:
»^ttli, »iilii fKIffaifeni!
2lt»aa uEft, »ieretä meräjä,
ÄpläEunnan Euulematta,
tlEjten urajamatta,
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SSeräjien rcinhtmatta,
SUZuöton leiman ammumatta;

faata htninfaan poi'an pieluEftin tää paita.» - spilffa
otti paiban fulman bampaiftnfa, ja fai fen funinfaan
poi'an pieluffttn, niifun di fäöfettt). - 9Joufeepa
f uninkaan poifa aamulla mafuuffeltanfa, niin näfee
fulta=paiban piehrfftöfanfa, ja [anoo: »fen tämän on
paiban minulle pieluffiin pannut?» »Oi !unin=
faan jpoiJa armiaö!» fanot @t)6'iätär; »ttfe minä ma=

f aan, Mbet multa roalrooroat; niitä minä neulon, niitä
minä ompelen, finä »aan mafaat, pöfyötät.» - Sulee
famaöfa orjat, (anoroat: »oi funinfaan pot!a armiaö! ei
fuole fe ftyiben, fäärmeiben fe'a§fa olija, manbin fäärme
^l>ä Mmmenellänfä mafuuttaa roaan.» - »Stfo, otta?
faa l)änet poie>, fun ei ft)öbä,» maötaft fttningaS.
Ääöft orjanfa pois, pani fen pieluffteta faabun pai-
ban päädenfä, ja läfft Seö?i=affaan taaö, araellen:
»eii»at nämä ompelemat ole mun naifeni raatofoita,
tämmöifiä I)än et te'e. - Sulee fiitä 8e^H=affaan, fa=
noo: »armas, 8eöfi=aBEafent, mi fumma on, fun tuli
enft ^önä fultainen paiffa, toi^fa fultainen paita mun
pieluffiini?» - »!Dmpa fe Fummafin, poifafeni,»
raaötaft Seöfisaffa, »fun r;öHa aina noufee merestä
nuori neitonen juoneeni portaiHe; fe on fullaöfa lu-
lajaa, Ijopeaefa {»eläjää, ja niin fauntö, niin faunig,
jotfet moi n>irre§fä n?eteä, eifä faarnaöfa fanoa, niin
ferallanfa tuopi aina jotafin lal>jafft finulle. @e^än
fe olififin fun oifea morftameft, ja fe on @t)ojätär,
jota nr;t pibät naifenafi.»

Äuninfaan poi'an fttdoin rupefi mieli laatimaan
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näbbä fttd', jo!a bdneöe femmoifet laajat oli tuonut,
ja fanoi &e£fizafalle: »milläpä minä fen fauniin nei*
tofen fieltä faijtn, jo§ tuo »a§ta roielä merestä fo;
boaifi?» - »SÖielä fe jälfitnäifet labjat ftnuHe tuo=
pi», fanoi SeSfi^affa, »maan fttte täytyt) meren fu=
ninfaan pofalle rurceta naifefft. .Kärpän feppien pa=
jaSfa, ta'ota fteHoi n>iifatteet ja pitfät rautaifet reit^
jät, ja tule pöffi taltan rcartioitfemaan. Äun nä'et
tyttären mereltä maalle noufercan, niin tarooita Beti
nntjoilfafi, ja fatfo miifatteiHa pitimet, jotSfa ompi
fiini, eläfä laöfe bäntä, joo fe mtfjt muuttuifi, »aan
fyäroitä faifh afeilfaft, niin hän tbmifeFft immttuu
tDiimeinfin.» - Äuninfaan poifa beti meni pajaan,
te'etti fiellä roiifatteet ja roitjat, ja tuli illemmalla fttte
fiHan fomaan roartioimaan.

2Öuottaa fttnä fotroafen, roaan ei nä'r; tulemafft.
SÖiimein ft)5än=r;ön aifana alfaa jo belinä faufaa
fuulua, ja mereötä foboaa neitonen niin faunit ja
tbana, etfet rooi mirftöfä roeteä. S^oufee ftlfan for=
n>aan tutumaan, ja rupeaa puhuttelemaan fotraanfa:
»piili, piili $)ilffaifeni, »ie nää faatiot G) funinfaan
poi'an pielufftin!» - Äuntnfaan poifa ftttoin nouft
piiloötanfa f>antä tatuoittamaan, niinfuin oli Se§fi=
affa nettrconut. 9ieitotnen beti yritti beittär>tt)ä me=
reen; mutta toinen oli »aroiCanfa, loi famaöfa tt)it=
janfa päällitfe, ja eSti pafenemaäta. @ieppaft ftitä
tmifatteenfa, ja rapfi bäneltä fableet poiffi, jotta fo=
liaten fatoftmat mereen. £t)ttö ftttefin olift pa'ennut
bäntä, muuttui maan matoifefff, ilman itifafft, ftftli^fof;
fl, faarneeffir), roärttinäfft, piiraan paaluffifft jamuuf=
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ft; roaan Euninfaan poiEa ne EaiEEi bärmtti, ei la6Ee=
nut ennen, Eun tbmtfeEft tuli jällenfä ja muuttui tba=
nafft f un oliEin. »Sftitä te, EuninEaan poiEa, ttii=
nuSta tabbotte, f un minut ©pöjätär EuitenEin fpö?»
(anoi neito. »Q£i ole bätää», nnrEEoi EuninEaan pot=
f a, »ei ban »iiffoja enää ole linnanani afuroa, pääfet
ainoan roeljefi luoffe, fe on jo helpotettu.» JDtti tyt*
tdren ja n>ei Seö!i=aHaan, joöfa ma'attitn 90. 2la=
mutta beitti fitte tyttären 8e6fi=aEan buoätaan, ja Mtct
liinoittenfa fotiin. Äi)fi)9 ftellä n>anba morftan: »mifc
fäpä nt>t, fulbont, Mtcelet, fun et pibä taloubeetaft
mitänä?» - »@la'f)än {»atäele, en mä nnifoffi fua
enää beitä», fanoi funin!aan poifa; mutta orjils
lenfa fanoi: »lämmittäMä rautainen fplr;. ÄairoaBaa
fc)nttt)?fett atte bauta fofmen fr;Ien ft)n>t)t)be(le, panfaa
ftiben tuli ja teraa palamaan, ja lemittäfää ruäfea
baljaffa bauban päälle, »aan fplr^n fpnm^feltä pir?
tin oroelle faati afettafaa ftnifet baljafat, fuita8) mt)ö=
ten astutatte mun morftantani fplppn». £>rjat toimii
taroat faiffi fanaa myöten tarfoillenfa, ja faaroat aö=
riittämään (Syöjätärtä fytyijn, Euten Euninfaan poi'an
morftanta muinoinEin: Eu bäneltä belmoja Eantaa, Eu
bäntä Eäbe^tä rcaEuuttaa, Sultiin jo Epl^n oreette,
niin fanoo Syöjätär: »en nt)t enää tarnntfe talutoöta,
tä'6tä' br>ppään jo EtjnnpEfette ja ftitä ladoille. Suutta
orjat bouEutteliroat bäntä, fanoircat: »aätuEaa toEi,
EuninEaan poi'an ainoa morftan, fileätä ftltaa, ruö=
Eeata roerEaa myöten». @t>6'jätär ftttoin aötuiEin bal=
jaEatte, tcaan fe famaSfa EifaHettiin jalEojen alta, ja
f>än fyfättiin Eolmen ft)len ft>tt>r;ifeett bautaan, jofyon
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jäi. $palaeefanfa fifalft futtenfin »ielä tuffia
tänfä, ja fyuufi: »tuittani olfoot ilman itifoina, maan
matoiftna, tuonen touffaftna t^miftde fan faifen n>ai=
rcafft!»

Spääättyänfä' (Syöjättärestä, fan» funinfaan |>oifa
Seö!i=aFa§ta fen fauniin merestä nouäfeen tyttären, ja
pani morjtameffenfa, joSta fitte linnoifla laabittiin
^äät. SUlutta morftamenfa roetjen otti tmerimaifefft
mie^effenfa', ja antoi Janelle puolen ̂ TOtjpttdnfa1, fun
niin fauniin fifaren toi. - - @en pituinen fe.

©etityffiÄ: 1. fuofalin = rufin. 2. jiiffa = rtifu. 3. paifan
= puimin. 4. ufft = on>i. 5. ptetnlfiiit = vään fldiifiiii. C. faattDt =
ftoufut, puffut. 7, faantccfft = fctpifjt. 8, fuita = jottii.

38I!imainc. 2)btä4'itäwäinen, »aiffa macEutaifcmvn toijintii on
tunnettu poBjoiss.^äineeefä, fc »aan että ©t;öjätiirtä fiiuä fanotaan ^a^
Bafefjt eli ipa6afeit »aimoffi.

9.

n, tä&äii TOertattaitJit tavina on tietääffemmc
fiUaftu. Äatfo SKäri^cnfaal afler SBölfer »on 2):r $. .Rletfc. grftev

b, «eriin 1845, 9l:o 27, ff. 139-148, ,,25ie brci

I. SSeljtdnftt etftidt ja Soutfenina lentdidt.

SBeuäjätt Äatjalaäta.

DU folme tytärtä. £ef>bo6fa
i»at fegfenänfd pafinotmaan. SBanf)in fanoi: »minä
faan folmeöta o^ran j^rodöta' fota=n)d'elle ruo'an»;
toinen fanoi: »minä faan folmeöta pellaman futbuöta
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fota;n>ä'elle »aatteet»; folmaö nnrffot: »minä faan
folme&ta fobbugta pbbeffän poifaa». -" «Sattuipa
funtnfaan poifa metfällä olle£fanfa fuulemaan tytär;
ten paftnat, ja mietti miele£fänfä: »fe minun pitää
ottaa, fu faapt t)bbeffän poifaa folmeeta fobbugta».
SSei tyttären feraUanfa linnoille, ja otti natfelfenfa.

Piimät fftte atFanfa t)bbe§fä, niin jo fobtuutut
fe nainen, ja fai folme poifaa r>bbe^tä fobbuöta, niin
faunista, niin faunilta, etfei maalla mointa:

Ääbet fultaa falrooifeöta,
Safat bopetfet poln)i§ta,
^)äimr;t paistot pää(a'elta,
Äuutamoifet fulmalutlta,
Säf)bet tairoon bartioilta.

Säbbetään fttta peftjätä etftmään, ja orja faapi matfaa=
maan. Äulfee roäbän matfaa, niin @r;ö'jätär tulee
maataan, fanoo: »funne matfaat?» »peftjätä
etfimäan». - »9io, ota minut!» pt>rfi @t)6'jätär. -
»Aa, fun tullet», rca^taft toinen, ja pi)t)ft bäntä mat=
faanfa. - - »SÖuotaban »äbäifen», reirffoi @9Öjätär,
»fapn fotonani maan piätäptymäsfä, niin fttte tulen».
"Orja nntotti fttna fen aifaa; mutta @t)6'jätär otti
metfaötä folme forpin äpärettä l) belmaanfa, ja tuli or=
jän (uoffe tafaft, joöta fulfimat tjbbeSfä linnoille.
Siellä roietiin @r;öjätär bett fapfta pefemään, icaan
tämä fun pääft natfen fera fabben feöfen, falaft nai;
fen oifeat lapfet, ja fantoi forpin äpäreet rcaan pirttiin,
fanoi: »ompa niitä peötärcä tofi, ilman joutatma for;
pin äpärettä roaan!» - - »Sfto, oli, mtt' oli, forjatfaa=

Suoni. tavhunU. 8
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f) an naista Frjltytytt ainafin,» rcaStaft FuninFaan poi!a;
roaan FuitenFin oli pafya mielenfd, Fun nainen Forpin
äpäreitä rupeft faamaan. £äf)bettiinpä naista fytyp
faattamaan, Futen FäSFt) oli, niin (Syöjätär fiHä ai=
Faa juoFfuttt f)dnen folme poifaanfa pu^taafen pel=
toon, »isäntään mainioon, ja Mt!i malfoifen !i»en alle.

Dllaan taa£, eletddn linnoilla, mi eletddnfin,

niin nainen toiste Mt)pi fuormillifeifff, ja tefybd fan)a=
puttaa folnte poifaa ^tjbeötd fo^bu^ta, niin Faunilta
ja ifyanaa, jotta:

Ädbet fultaa falrooifeSta,
Sal'at £>o^eifet potoieta,
^)ditt>r>t paistoi pacTlaelta,
Äuutamoifet kulmaluilta/
SDtaroaifet olfapäiltä,

taidon partioilta.

Cd{)betddn taa§ peftjdtd etftmddn, !uni njiimeinFin, ja
@9Öjatar niin ifddn tiellä rcaStaan tulee, ja tarjoaffe
peftjdfft. Cftfijdt eimdt ottaift f>dntd, »aan ©pöjdtdr
poi!Fefi ftjrjddn, loi tien nriereSfä mutFan, ja tuli uu?
beetanfa eteen, fanoi: »ottaFaa minua pefijctFft!» -
@tfijdt n^t eirodt tunteneet f>dntd, ettd fe oli fe entinen
aFFa, n>aan p^t>f{»dt fyäntä linnoille ldl)temddn. »
talyan, Fun Fotonani piStdpb^n enftn», »irFFoi
jdtdr, juoFft l>eti metfddn, minne lie juoSfut, otti fteltd
Foltne wariFfen poiFaa muFaanfa, ja toi ne linnoille.
@ieHd Fun tuli naifen luoFfe, peftFin lapfet, »aan
pani fyetbät piiloon, ja roariFfen äpäreet t»aan fantoi

pirttiin, ja fanoi dFdifeSti: «ompa niitä
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»e£tdrcid toBt, pelfftd »ariffen dpdreitd »aan!»
funinfaan »otfa korjaamaan naista p^ta' f>r;ttritt, fo
noi: »on, mit' on, faattaEaaf><m fplptjn atnaftn!» "
@t)6'jdtdr ftlloin oli tuaroiHanfa, ja naista fitn l&fc
bettiin fpl^pn reiemddn, niin !antoi lapfet taa§
taafen »eltoon, roifyantaan roainioon, ja »eitti
fen Piroert aHer jonne oli toifetfin rctenpt.

SJiutta fiininkään »oifa tuli furuöifefft foroin,
eiM tiennyt, mtfd arouffi, fttn f>dnel(e nainen fem?
moifta la»ffa ru»eft faamaan. lainen »uoleltanfa
Feetdd faiffea fttd, eiM fano, joo fe niin mitä ©90'=
jdtdr Janelle laatift, »itdd »aan n>ari!fen »otfta la»=
ftnanfa. - 9Ritd6 ollafaan? Äului atfaa fotroanen,
niin funtnfaan »oifa jo f>aif>utti furun miele^tdnfd,
ja nainen Edun folntannen ferran fof>tuife!jt. .Kantoi
aifanfa fo^tua, niin jo faanti^aifa tuli, ja l)dn tef)bd
faroafyutti folme »oifaiöta, niin ihanaa, niin faunit
ta, jotta:

Ädbet fultaa falraoife^ta,
f>o»eifet »ol»i6ta,

»aiötoi »ddla'elta,

Äuutamoifet fulmalutlta,
SDtamaifet olfa»dtltd,

tatmon partioilta.

^antiinpa orjat nr;t fjeiöe »eftjdn etftntddn, »aan
niille fdn>i famoin, fun entififlefin. @t)öjdtdr tuli tiellä
roaStaan, ja fr>fr;i: »Eunne matfaatte?» - »$)eftjdta
etftntddn». - »9io, ottafaa minut», fanoo @i)öjdtdr.
^>e enftnna etrcdt ̂uolineet f>dne^td, fulfimat ebeflen=
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fä; mutta @t)ö'jätär pr;örä£)ti fyrjään, ja fterfi tien
roartta fyeibän ebellenfä taaö. Ääroi fiitä Reille roag;
taan uubelfenfa, ja pprfi peftjäfft. - »Aa, fun läb=
tenet, niin läbbe, fanotroat etftjät, ja mielti)iroät otta=
maan fyäntä. @t>örjätär fuitenfm pr>rfi pifimältänfä
fotona Mäntään, otti folme barafan äpärettä bel=
maanfa, ja tuli niiben fera linnoitle. SÖtetiin [teitä
natfen luoFfe, roaan [epä oli faffi potfaanfa !ätfeni)t
laffiinfa, niin ei oflnttaan fun r;ffi poifa roaan nä*
fr;roi§fä, fiin @t>öjätär tuli pefemään. @e ibmette=
lemään fttä, funne toifet joutuiroat, ja fanoi naifelle:
»folme poifaal)an olette r;bbe§tä fobbuöta ennen faa=
neet, mitenM m>t on roaan t)fft?» - »Aa, fenbän
minulle Sumala (alli, fen t)bben roaan», roaötafi nai=
nen, ja fr)öjättären täptpi tr;ptt)ä (iiben. ^)eft fen pb;
ben poi'an ja ^>iöti piiloon; mutta barafan äpäreet
f antoi taaöfiu pirttiin, ja fanoi roibatfeäti: »ompa
niitä peStäroiä perfeleitä, joutaroia barafan poiEia
roaan!» - »9lo, oli, mi oli» fanoi funinfaan poifa,
»faatta!aaban nainen fr)fr)r;tt!» - - 9lo, läbbettiin bäntä
roiemään ftnne, niin @t)6'jätär fittä atfaa poi'an otti
piiloStanfa ja fantoi pubtaafen peltoon, roibantaan
roatnioon, jof>on peitti roalfean firoen atte.

SJiietti funinfaan poifa mielellänfä, mitä naifefle
piti tebtämän, fun ^än linnun poifia roaan tefi.
Äau'an arroeltuanfa päätti roiimeinfin tubottaroaFft,
ja fun tuotiin naiö=poloinen fr;lr)£tä, niin panetti bä^
net rautaifeen tpnnprtin, ja tpönnäbptti mereen, joit'et
roaöta enää femmoiöta furua bänen ta'uttanfa tultft.
- @ataitfee ftettä nainen rauffa mereöfä, fuplaa
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tt)nnt)ri aaftolot£(a EoEonaiöta Eofme muotta, niin Itä*
maa jo nat(en laEEtin(a EätEemät poi1at (uuremmiE(i, ja
alEamat pitFä6ti)ä o(oan(a (ietld pimeäSfä piilo£(an(a.
SRupeaapa fyeibän trmnrmänfä fteftä meren (elEää ajet*
lee(a t)l)t'äfEiä jt)Ift)ttdmddn; tuaan eirodt ttebd (t)t)tä,
mtgtdpd I)e t9nnt)riö(d otijat (en tiefircät, - luuli'
roat^an J»aan, miten julmaa tt>nnr;rt jotafin »aö*
ten. $poi'at reiimein alfareat rufoetla Sumafata, (a=
nomat I>at!eafla mietettä: »oi Sumatainen armiaö, mu=

roita meiltä tdmd ttjnmm, padota pdin)dä(t ndfemddn,
ilmaa(t it>aelemaan!» - ^uöEtnpa (aimatfaan (en
(anoneef(t, niin Ien>e({ jo tpnnpri, aufent joEa puski'
te; ja Euin Eat(otaan, niin meren faare6(a ottaan.
Äitttirodt ({(toin Sumalata auttama6tan(ar ja (aireat
(äären rantaa Eärcelemään. ̂ )aEi(eroat pot'at (tina
Ee6Eendn(ä, t«umaetewat: »mittapa furin rupeamme
tä'g(ä ni)t elämään, Eun tää autie (aari on?» -
5£uoö(a paiEa6(a tuli ^auEi uigEennetlen rantaa, (anoi:
»put)Eat(e, poiEa(eni, minulta tt>at(a!» - - »0£nEä pu^
Eai(e», (anoi poiEa, »mintät>ben md (inut tappai(tn».
- »^)ut)fai(e maan», paEi(t £>auEt, »mitä ollee2)
tt»at(a6(ani/ (itä on». - - @i oli(i poiEa (tttefaan n>ielä
pupai6(ut, maan fyaitfi t>ouEutteli i)^ä, (anoi: »tef)s
Edd toEi, Euten pr;t>bän, (tefl' on n?at(a6(ant (tninen
paiEEa 3) ja (ddlit(d 4), nitötä teitte t)t)t»ää on. Äun
(en paiEan otatte, (tUd (troaltatte riötin=raötin maata,
niin (uf>en t>uonuE(et5) tulemat; tal)i rannatta mettd (t=
maltatte, (anotte: (rmtpEöön Eiminen (ilta mereltä poiEEi
linnoiEe (aati, niin (e ftmtt^pt f>eti. SÖaan
(äinen pitäEdd taiteitanne, ja joo (attuu fyätä
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tulemaan, niin fe teitä auttaa ai'allanfa.» - - 9lo, fye
tefirodt fen. Äun fmalftroat roaan l)au'in antamalla
paifada, niin faareen f^ntpi afunto niin faunit, itiin
faunit, jott' ei fot»i fanan fanoa, ja rannaeta loittoni
firoinen filta aina funinfaan linnoille faati.

.£>ätäfö'$ jttnä n^t olleSfa f>eillä? Eletään funi
tnuinoinftn taloSfa. paistaa fteltd' meren faareeta
funi teisti ifaän l>uonuffet ItnnoiEe, ja linnan roäfi
ihmettelee ftta', fu ftelld moiftSfa ̂uoneiöfa afunee,
n>aan et faaba tietoa Jeltoiän. ©attuipa ferjaldinen
meren rannitfe Mmelemään, niin näfee fireifen ftffan
merelle roienxin, ja lähtee ftta' myöten astumaan. 3lö=
tuu, aetuu ftta myöten, niin alfaa faari Janelle nd'=
fpd, jo^ta paistaa funt td^tt {>d'nen filmitnfd. Äut
fee r>l>d' ebellenfd, funne paäfee jo faareen, niin nafee
fauniit fullalta loietan>at juoneet ftelld', ja fctypi niitä
fo£)ti aina pit>aan aeti. 9Reneepa pirttiin, ndl)bd'ffenfd',
feta fiellä eldifi, niin fteEd nainen afuu fal>ben poi^
fanfa fera. ^>e ferjdldieta' fr;öttd'ft)d't, juottaroat ja fyty
n?d'nd' pita'tt>d't, huti n>iera6ta fonfaan; ja pois l&fc
tteöfd' »iela poi'at faimaareat 6) ^antd ftllan forroaan
matfalle. Äulfee ftitd' uffo jdTeHenfd ja tulee man*
tereelle, niin lähtee linnoilla fd't>md'd'n, ja fdn>elee ftellä
funinfaan pidoilla, r^ötäa r).

Sötuupa Euninfaan poifa t>uoneenfa iffunaefa,
fatfeUen rafyroaöta, mi litffut linnan pihalla, niin Eefft
muiben fe'a&fa ferja'lä'i&;ufonfin, ja jtyfpt Janelta': »mifc
tapa ferjälätnen fdmelet?» - »£)t funinfaan poifa
armiae»!» maetaft ferjdldtnen, »tietdifttfö, miefd' minä
Mtt)eltn, et enempää pirtiöfa iStuift». - »9ior
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fäpä Eäroelit?» Epfyi taafen EuninEaan potEa. -
Eoi ftfioin uEEo: »läEfin rantaa taota fun linnoiltajt
Eulfemaan, niin nä"in Eiroifen ftllan merelle päm m&
neroän, ja fain fttä myöten Eulfemaan, - ÄuFin,
Eul'in fotroafen, niin tulin nnimeifelta meren faareen;
faare^fa talo oli, ja taloSfa eläjät, - äiti ja EaEfi

niin Eauniöta, niin faunilta, jotta:

Eultaa Ealn>oife§ta,
l^opeifet polmiöta,

ai^tot päälaelta,
Äuutamoifet kulmaluilta,
Dtaroaifet olfapäiltä,

tairoon partioilta.

@ieHä minua fr>ötetttin, juotettiin jalosti, niinfuin @i*
nuafin td'äfa linnoillafi I>r;rodnä ̂ibettäifi Eaifenmots
fella, ja IdfytieSfä roield poifaifet Baimafiroat minua
matfalle.

Äuultua Berjäldifen ̂ afinat, juolahti jo funins
Eaan ̂oi'an mieleen: »etEöfyän fe mun naifeni fteUä
elä ^oifinenfa faareefa?» »5o on ajatteluttanut mi'
nuafin», fanoi fyän, »mi fteltd tdljben tarcalla paistaa
faare^ta tänne linnoilleni, roaan en tiennyt, Een fteöd'
motfiefa ImoneiSfa afuift. SKilldpä ̂ddftftn n^t ftn=
ne, että faiftn ne faareefa eläjät nä^bä?» - »Aa,
liroin rooit pääötd», fanoi Ferjäläiösuffo, »Eun lafyt
ted l>aluttanee, ftlta fyptDa on, etfei toiöta mointa,
minä oppaafft lä^ben». - £äl)bettitn ftitd npt filtaa
myöten EulBemaan, EerjälätentEEo juol)atti, ja tultiin
pfjtenä faareen. - 9läfee EuninEaan ^oiEa talon, niin
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pirttiin menee,, ftella ter»et)Ffet (aarit. Dn ftind', olet;
. tefee, niin faapt jo [anelemaan, Ft)ft)t) poiFaftfta »fa
miltä maatta te olette tdMn fattuneet?» - @anoi;
»at pot'at: »Fa, ftftd maalta me ofemme; hm ofimmi
tttnnörisfd, fe rupeaa firoed »agten Foffuttamaan, jo
me emme tieba miöfd me ofemme, niin ruFoefimme
Sumafafta, jotta: Sumafaifeni, murotta meiftd tt>nn»ri!
^ä'n meitä auttoi jtttoin f)a'6a6tamme, t«nn»rin htpeei
auFeftroat, ja fun fatfoimme, otimme tämän faaren
rannatta. @aimme ftita fttte ranniife Fa'n?efemaän, ja
paFiftmme feöfenamme, miten rupeaiftmme autio=faa=
reefa efämaän, niin I>aufi uiben tufi ftif)en rantaan,
ja fa'6Ei meitä1 roatfaa fxinefta' pupatfemaan. Smme
tahtoneet enftnna I>arnta tappaa; mutta yfyd fun r>flnttt
meitä: tciötni »iimeinftn tefibäffemme, futen oli pcctas
nt>t, ja faimme f;d'nen raatfa^tanfa ftnifen paifan ja
fdcititfdn. Siiiötd' meitte apua ofi. Äun ftmafftmme
jtöa I>au'in antamafla paifalla »aan, niin f>eti fpntpi
meille faiFfi, mitä' tdöfd of et ndfjnpt: Fuftaifet fyuo;
neet ja Fiwtnen ftfta.»

$oifien puf)uma6ta pdä'ätt)a', td'9tr;i funinfaan
poifa itFemaän, ja fanoi: »minä n« oten raatanut
tt)öt, minä fttä olen teiban roairooifjinne fpt)na'; te mi'
nun lapfeni ofette!» - Sftenee ftita fttte poiFien at=
tta fepdamacitt8), fanoo: »fina ofet minun naifeni,
minci ftnun miefyeft, ja pot'at famagfa minun omat».
Suntee tuo^fa toinen toifenfa, ja ftind ifo noufee moi'
nen, ett'ei »oi roirren »eted, faarnan fanoa. @anot
ftita fitninfaan poifa: »Id&teFad nt)t, poiFani, poiö
mun finnoiöent, joöta ofette fpntriftnFin!» Dttaa nti'
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fenfa ja poiFanfa Feralfenfa, ja (dfybetddn totena mat;
Falle. $poiFa Formannoetanfa ctti paifan, ja ftroalfi
ftlla juoneita, niin famaöfa Fatoftroat, ja ftltaa mt)ö=
ten poiFFi merestä päaötyä, ftrcaltelt taafen (iltaa
ftllä, niin feFin Fotyta fyärceft. - @iita perille fun
tultiin, laabtttiin l)ett pibot, fun n^t tuninfaan poifa
natfenfa ja poifanfa oli lot)td'nt)t.

911'ettttn fttte eldd eletelld, futen muinoinfin. ^3di-
m& tuli, toinen meni, ja raufya oli ja onneflifuuö fu=
ninfaan poi'an febiöfa. SÖaan fairaat pt»i'at !erran
dibiltdnfd ifuulla Reittä toifta!in t»elilöitd olleen, jotfa
ft)6'jdtdr oli puttaan faattanut, niin tuli pofille iMita
raeljidnfd, etn>dtfd tt)iif)tt)neet fen foroemmin Fotonanfa,
roaan ruFoelitvat alituifeen aitidnfd: »oi emomme Fan=
tajamme, laeFe meitd roeltlöitdmme etftmddn!» - Sliti
et olifi luopunut ainoilta lapftetanfa, niin Fo!t egtda'
l>eitd (dfjtemdetd, ja fanot: »elfdd, potfafeni, femmöi=
felle matFalle ldf>teFo', tulette nnela tuhoon.» Suutta
poi'at r>I>d Fiufaarcat fjdnta, etroätfa rauhaa anna,
ennenfun fuoötui »timeinFtn laeFemaan, ja fanot: »no,
!un mielenne f>i)»in laatii, niin menfad^dn, poifafe=
m! Sinnala matFallanne!» - ^)oi'at ftlloin fuorircat
matfaamaan, ja äiti omilta ndnniötdnfd l^pfdd mai«
toa, joöta laatii fjeille rteeFafen, ja antaa IdfjtieSfä
ei»dd!f{. 8df)temdt fiita nt)t astumaan, FuIFemat !ul;
Femt&tanfa nuo afat, ndmdt pdirodt, niin muutamasfa
patFotn FieFFt9) tötuu Foltcen10) nendgfd. @ilta nou=
fee f)eilfd riita. Soinen fanoi: »mtndpd ammun tuon
FieFtn tuohta», ja ojenft joufenfa ampuaFfenfa. Suutta
toinen Fielft l)a'ntd, ja fanot: »ole ampumatta, mitä
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ftnä fftä ammut, fauniimpi fe eloSfa on.» Söeli
t)t)tä=f)9»in rupeft jo laufaifemaan, roaan fieffi ftt
loin roirffoi Janelle: »e!ä6 ammu, poifafcni, mielii
mä fulle fyr;roää laabin!» - - DuboStui poifa fiefin
puhetta, ja alenft joufenfa; roaan fofyta Batui taaö
jitä, (anoen: »mitäpä f)t)tt>ää f)än minulle laatii!»
ja ojenft uubellenfa famaiöta fieffiä. - »@läö ta^a
noin faunista lintua!», (anoi taafen n?eli, niin ei atm
punutfaan toinen filUt Bertaa: mutta fittä fiiroaötui
fofyta uubellenfa, ja ojenft folmannen ferran joufenfa.

oltfin jo laufaifemaifillanfa, niin BiefEi taafen
i fofroen nenäötä: »eläö ammu, ppifaifeni, minä

fulle ^»ää laabin! - »SAMpa l>i)n>ää ftnä muHe
laabit?», fanoi poifa, »aan alenfi Euitenfin joufenfa.
»Aa, et tiebä, mitä fulfieSfaft fattuu» roaStafi fieffi
f oireen latoaSta; poifa ei enää n»ii{>tint)t l)äntä $&*
t^pttää, ja ampuminen jäi ftflenfä.

@ain>at meljet taaeftn matkaamaan. Äotroan
aifaa BuFettuanfa tuli meren ranta eteen, ja jäiroät
ftifjen tuumimaan. - SJlilläpää täötä nr>t poi!fi
femme?», fanoi fe ampuja pcifa. - »@e ftitä
tuli», roaötaft toinen toimeöfanfa, »mifftpä, t»eli,
fiä fyätv)r;tit, enfö mä ftnua fieftänpt?» - »Aa, minä
fyänet oliftnfin ampunut, ellet finä pelBuri oEut fiek
tämä^fä», fanoi fuutufftefa roeli, «roaan tulfoon|)an
nr;t arouffemme, foöfa lupafi; fun lienee l)t)roä, faats
tafoon meibät mereltä poiM ja roieföön tästä toi=
fette rannaHe.»

SuSfin faifaan rcielä fanoneefft, fun fatca^ti
fiefft tairoaalta, lenft leu^af)tt fiifyen, ja fanoi:
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faa ntyt potfaifet, felfääni torumaan, niin faatan tei=
bät meren poiffi!» $oi'at tefircät fen, ja fieffi läfft
fyeibän fera lentämään. ?enft lenft, noufi nouft aina
tattt>a6=lafeen r>f)ä, ja fpfryi ftellä Reiltä: »jofo fuure=
na on meri filmistänne?» "- »Aa, niin on f un pui=
fen]l) fateJ2),» fanoimat poi'at »fen fuuruubelta i»aan
ndpttdd filmistämme.» ÄieM ftHotn loif)e fteltd ala6,
ja patöfaf)ti beibdn fera mereen, jotta faStttiroat mä*
l)difen; i»aan ftttä rupeaa noufemaan taag, fofyoaa
plemmdfft n?ie(d, fun enfi ferratta, ja fanoo fefd6=
fdnfd iötujiHe: »fuureltafo nt)t meri ndt)ttdd ftlmi6=
tänne?» - »9iiin on hm feulan fuuruinen waan,
fen fofoifelta meide nd^ttdd», mirffoimat poi'at ma*
piöten l)dnelte. Saufoaapa fieffi jo ftfioin v;lene=
md^td, ja paiöfafytaa uubeltenfa mereen, jotta poi'at
ifyan umpi=pddt>dn menimdt njeteen^ »aan alfaa ftttä
taafen fofyota tatroaaKe tafaft. SÖiimetn tutfi t)ll)ddHe
nouötuanfa, fpfpi) taasfin fel'd'6fd olijoilta: »onfo
fuurena nt)t meri filmiötdnne?» - »Qfi ole fuurena»,
roa^taftmat pofat, »niin on fun rtefytila'1:!) ifdän, fen
fuurunbelta rcaan näyttä.» Soif)e ftlloin fieffi fol=
manneeti mereen, ja paiefal)ti tcielä enniötd f^roem^
made, että tuli pot'ille aina pahempi f>dtdj mutta ei
faufaa mebeefd pitänpt, maan nouft lentoon taas,
eifd fof)onnutfaan fen fomemmin enää taimaalle, Ien*
teli alaitfe maan, ja fantoi pofat mereetä poiffi ran=
nalle. - «Siihen fyeitti peität fefd^tdnfä {»iefalle, ja
fanoi ftlle poi'alle, fu f)dntä ampua yritti: »ftnä fun
rupefit, poifafeni, minua ampumaan, minulla ftlloin
niin fytrroeä ̂lt, fun finullafin mun enfi ferran me=
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reen paigfaf)tae£fa. @amatfe fun toifen ja folmans
nen ferran minua ojenftt, minueta ftfloin meni niin
fytrroeäfft, etfen näf)nt)t taircaeta pääni päältä, niinpä
ftnullefin folmaö mereen=pai6fal)uS oli fyirroein ferta.
"- -ifttjt olen fanant teitte tävjttämjt, fun pii meren
faattn, menMä nyt, Funne mielenne laatinee!»

^)oifa=rufat ftdoin läfftmät itfe=päällänfä »ael=
tamaan, ja Mfiroat fau'an aifaa outoja maita ef=
fr;ff{6fä. - Mennään, mennään; roaan ei tiebetä',
minne mennään. SÄuiStuipa fuitenfin !>au'in antama
fäälitfä toifette poi'aöe mieleen, niin pufmt ftitä roet
jellenfä: »fun antoi fäälitfäifen meifle ̂ aufi, [anoi
at'al(anfa meifte ftitä {»proäa oterean, niinpä ru»et«
!oon n^t meitä fyäbäefämme auttamaan!» ©amaefa
otti fäälitfäifen formanno&tanfa ja tt)6'nft roteremään.
®epä hm pääfifin liiHeelle, tcteri, roieri ebefta t)^a,
ja ^e fen jdTeefa fulfiroat. ^preän mat!aa ftllä ta=
rooin ment^änfä, tulijat fafeefen männietöön, niin fii^
nä roaafatintunen iötuu männpsfä, jofa h)fr;t) Reittä:
»funne menette, poifafeni?» - - »Sienemme», fanoi»
»at, »»aafalintufeni, TOeliföitämme etftmään; et?ö tie=
bä ftnä, miöfä meibän on meljemme?» - - »(£n tie«
bä minä, poifafeni», fanoi lintu; »roaan täötä fun
roäfyän matfaa menette, tato tulee, niin !un ftinä f^
fr;tte, tietäroät ef)fä fanoa, fu^fa roeljenne oroat.»

^)ot'at ftitä fiittiroät lintua neurooötanfa, panis
roat fäätitfäifen »ieremään, ja fulfiroat fen jälfiä
ebefienfä, funne tuliroat neumottuun taloon, jof>on me*
ni»ät pirttiin. Setuiroat roä!)än aifaa pirtiSfä, niin
ft)ft>t emäntä: »fustapa, reieraat, olette?» - »
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me fteltä ja fteftä», fanoi»at pot'at, »läffimme »e-
lilöitämme etftmään, ettefö tietäift, miefä t>e omat?»

- »Ätyllä o»at »armaan tällä maalta teibän »el=
jenne», »hifoi emäntä'; »feitfemen poifaiöta päi»ät
joutfenena lentelee merellä, »aan »äf)än matfan y&tifc
fä on talo, niin fufyen fun pöfft tttle»at fo'olle, fa=
tna^fa miel)i?ft muuttu»at jällenfa. .Kun nt)t täötä
ftif>en totoon fuCette, niin fteltä ne lo't)bätte».
@e!öä npt poifia il>a^tutti, fun moifen ̂ ul>een fuu=
liroat. (Si»at malttaneet pitemmältä ftinä talosfa
enää »iippä, »aan I>eittt»ät jää-l)i)»äifet emännälle,
ja fai»at fäälitfäifen peräefä Fulfemaan, funne fe
ebellä »ieri. ©epä fofyta taufoftftn »ieremäetä, ja
fun fatfottttn, ftinä talo oli moinen, mi Reille oli
neu»ottuna. Dllaan ptrtisfä, totutaan fot»afen,
niin talon emäntä fauoo: »mistä olette poi!afem?»

»Aa, olemme», fanoiwat poi'at, »»elil6'itäm=
me fyafemaefa, puolen ifä=fanniffaa olemme jo M=
feneet etften {»eitä, jofo lienemme »itmeinfin $>&&
l)än pääöfeet?» - »5o olette, poifafeni, matfanne
pää&fä», »aötaft emäntä, »»eljenne päi»ät joutfe^
nina merellä lentelevät, »aan tltaifella aina meille
tule»at t)öfft, I>eittä»ät joutfenen febut14) ulfona pääl=
tänfä ja a£tu»at miehinä pirttiin. Äun nyt $1*
tneään faatt »uotatte, niin täältä ne löpbätte; mutta
e(!ää näpttär)ti)fö Reille, muuten pafene»at fyeti,
»aan jo6 fatutte fuoja&fa olemaan Fun tule»at,
pitää l;eti mennäffenne pihalle ja polttaaFfenne jout=
fenen febut, niin ftitä muuttu»at teibän »eljenne
i^mififft jällenfä.»
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@e?6'3 nr;t taa§ emännän puf>e ilafyutti poi!ia.
Spitiroät fiinä fyänen fanfa pafinata, rouottaen iltaa
tuleroafft. 2öif)botn loan pimete£fä fuultroatfin jo
tfään fun tuulen f>uminan ilmagfa, ja lintu^paroi
(entää leufyafyti pihalle, fyetttircät joutfenen febut yadt
tänfä, ja tuHroat jou?oöfa faifft pirttiin. @tinä ou=
boötutreat ̂eti, fanoimat: jo on »maammon pajulla»
pirtti, ja fairoat jofa paifaöta etftmään. Ortftjät n)et=
jet (illoin olimat maroilfanfa, ja meniroät famaöfa
ul'o^. Dtttrcat ftedd joutfenen febut fäftinfä ja polte
tit»at f>eti tu{>'afft, futen afBa oli l)eitä neuroonut.
"Äärcipä f>aju fteltä pirttiin, niin ouboStitiroat taaö
pirti^fd olijat fttä, fanoen: »mintäfyben tdöfä farrelta
Ijaifee?» ja faroafytiroat pihalle fatfomaan. @ieHa
fun näfiroät fetunfa tumana jo, fäiBäfytircät foma^ti,
ja juoffttcat emännälle fanomaan: »mi fumma tuli,
emäntäifemme, fun meiltä febut poltettiin?» - @a=
maöfa tuliroat etffjät »eljetfin pirttiin, niin Mäntt)i=
tt»dt toifet fyeifyin päin, ja fanoiraat: »minfälätfetpä
te ollette miehet, fun fetumme poltitte?» - »Aa,
fenlaifet me olemme», roaetaftmat toifet, »fun olemme
teibän roeittojamte; puolen iM=fannittaa olemme jo
vaeltaneet teitä etftmäöfä, »aan nt)t I6't>fimme wn-
meinfin». 9to, rumetaan fiind nt>t tunnustelemaan,
tiebuötelemaan, niin tuntemat miimein toinen toifenfa,
ja fr>leilett)ät tloi^fanfa. - @aapi toinen toifellenfa
tcai^eitanfa fertoeletnaan, niin fulut fe t)ö t)aaätel?
le^fa, funne pdin>ä roalfeft. ^eitiroät fiitd jää=l)9;
tt)äifet emännälle, ja läffttcät faiffi ^l)tenä matfaa=
maan fotiinfa. £äf)tte6fä ottamat etftjät meljet di=
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tinfä leipoman ewä6=FaWaran eftin, ja tarjoarcat toi*
ftlle, (anoen: » ottaf aapa tätä maammon=maitoie>ta nefc
faa fuufyunne!» Soifet ottircat fttä maistaaffenfa,
ja fanoircat reeljtHenfä : »jop'on aifaa fotroanen, fun
on maammon=maitoi6ta rieSFaa faanut maistella, om=
pa pitänet lähtea' maammon maibon maistamatta».
pantiin fiitä fäälttfäinen »ieremään, ja fuPettttn fen
jaTeöfä aina funinFaan linnoille faati, jo^fa nouft
ilo moinen, etfei »oi fuufla fanoa. Äuningag fya&
tuu niin, etfei tiebä htnne faaba iloiöfanfa, ja lin=
noilla laabittiin ?otiitttufo=ptbot, joita Be^ti monta
pciiroöia' ^a'ä'?ft)tt)^te. - @en pituinen fe.

(Selittjffia: l, äpärettä = potfact, 2, ollee = fteiiee. 3,
= ^uiivi. 4, fäälitfä - rteitäslttua. 5, ^uonulfet = (juoneet. 6, fat=
maattHit = feuraaant. 7, Krectee - vBötää = färoellä ri^ötää. 8, fe*
päämään = palaamaan, litistämään. 9, fieffi = loffi, tiira. 10, fel=
»ett = mäntäin, petäjän. 11, puifen = foroon. 12, fate = fnnft.
13, riel)tila = paictinspaniiu. 14, fcbut = na^at, fuoret.

II. ®aareöfa cldjttt,

3aattimalta.

ennen folme ftfcirettä, ft)lt)§fa tpöta te!in?dt,
niin noufi f>eiba'n feöfenänfä paKna. - SBan^in ftfcir
(anoo: »fun minut funinfaan potEa ottaift naifeffenfa,
niin MmeSta pelian?an Mbuöta !ofo linnaFunnaHe
paibat laatifin.» Äeöfimainen ftfcir fanoo: »fun
minut funinfaan poifa ottaift afaffenfa, niin folmeeta
n)ef)nd'jt)tt)ä'ötd' linnafunnade leipää laatifin ft)llälteen

fifär fanoo: »fun minut ?u«infaan poifa
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ottaift, niin minä Folmesta roatfan n>ä'e6tä t)l)beFfän
poiFaa fatftn.»

ÄuntnFaan poiFa fuunteli Beibein pufyettanfa, ja
(anoi itfeFfenfä: »Fu fyeitä ottaa, FaiEFi omat f)t)tt>iä?
- SSaan onfyan linnaefa »aatetta ja leipää, (en
otan, joFa Folmeöta roatfan »cTeeta \)f?beFfän poifaa
faapi.» @en otti nuorimman ftfären ja teet linnaan=
fa. - ©lettiin, oltiin fttna', funne naifen faattoi fot>-
tuifeffi. 3!uli jo lapfen -faanta=aifa, niin [anoi nai=
nen mte|eöenfa: »mene, Mp apulaieta fplä^tä', minä
Iä£)ben la&ta faamaan». @ittä fun läfji mies
matfatte, tulee nainen roastaan, (anoo: »funneö me=
net mies?» @anoo toinen: »apulaista läfftn faamaan,
naifeni lapfta faapi ftellä fotona.» - - »jDta minut!»
fanoo nainen. - " 9io, mieS otti l)änet, ei tuntenutj
fe oltfin ©^öjätär, fef>non aFfa. @iitä fun tultiin
linnoille, funinfaan poifa tpönft fen ©pöjättären fi)=
Ir)t>n, n>aan ttfe meni pirttiin. - SKitä'6 ftitä? -
SZainen fun fai Folme poifaa, @i)ö'jätär »ara&ti
lapfet, pani Folme l)urtan pentua ftaan, ja meni ftitä
FuninFaan poi'an luoFfe pirttiin. ÄuninFaan poiFa
ftellä pa^tieroitfee lattialla ja roifyeltefee l)i)n?ällä mie=
Iin. - »SDmpa», fanoi ©^öjätär, »mitä l)i)»ällä
mielin olla, Fun Folme l»urtan pentua fai naifeft ftnne.»
- »Säfyben, Fatfon», fanoo mieg, ja menee famasfa
Fpl^^n. Sulee naifenfa luoffe ja Fatfelee, niin totta
on @9Öjäträren puf)e, l)urtan pennut ri)ömiroät lat=
tialla. ©anoo ftitä natfellenfa: »nt)t minä ftnut ta=
pan.» »©Ia tapa», ruFoelt nainen, »annahan,
faan toifen Ferran tt)ieiä.»
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9lo, ei tappanut, jätti eloon naifenfa. ©lettiin
ftitä, oltiin aiFaa taag, niin fai toifen Ferran fe nai=
nen FofytuifeFft. Sulee (apfen faanta=aiFa Janelle,
niin FäfFee miefyenfä apu=roaimen faantaan Fi)lään,
Futen ttnimeiöfäFin Fertana. 8äf)tee mieS ftdoin fotoa,
niin tulee fe fama @i)6'jätären aFFa roaötaan, joFa
imimeinFin, eiFä tuntenut fymt fttd'. - »Äunne
menet mie£?» f^fpi euffo. - »¬a'ffin», »a^taft mieö,
»tapfen ämmää etftmään, naifeni fapfen faantaan
meni faunaan». - SlFfa fanoo: »ota minut!» -
Soinen otti ja »ei @t)öjättären Botiinfa naifeUenfa
at»u!ft. 9*Jo, eipä'öf)än mitään j nainen f un fai fol=
me poifaa ftellä, @i)öjätär ne otti, roaraött Janelta,
ja pani f o (me ffan porfaöta ftaan. 9J?eni ftitä mie=
f>en iuoffe, fanoi: »on miehellä, mitä {»tjmälTä mte=
(in ofla, fohne ffan porfaöta fai nainen faunaefa.»

- »Sftenen, Fatfon», fattoi FiininFaan poiFa, ia (äFft
itfe faunaan. @ie((äpä ffan porfaat ot»at (apfina
taaS, Futen oli fanottu. ÄuninFaan poiFa ftitä tuli
pa()oi((enfa f)i)tt)in, ja pufjui naifedenfa: »miFft ftnä
Fohne poiFaa (upaftt faaba, ja ffan porfaat te'it?
minä ftnut tapan ni)t.» - - »©Ia tapa», nnrFFoi nai^
nen, »faan Fodnanen Ferran »ie(ä, tapa fttte.»

£aaö eiettiin, oltiin Fotwafen t)^tenä, niin fai
jo nainen Fotmannen Ferran Fo()tuifeFft. kantoi ai=
Fanfa Fol)tua, Funne taafen faanta=aiFa tu(i, niin fa=
matfe miebenfci pani apulaista faamaan Ft)(äötä. 9Äie§
Fun (äFft matFaamaan, f)äne((e Färoi famoin, Fun en=
nenFinj @i)öjättären taaf^Fin Fof)taft tiedä ja n>et nat=
fenfa (uoFfe faunaan. Suutta nainen o (t rcaroidanfa

Suont. tariiunta. 9
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jo, fun tunfi «Syöjättären; [ai folme poifaa enttfeen
tapaanfa, niin pfyben poi'an palmifoif)infa peitti, ja
toifet faffi maan fef>non afalle antoi. @e maraöti
ne poi'at taaö ja pani riffUfoiran pentua fafft fiaan.

- Suli funinfaan poifa faunagfa Mäntään, niin näfi
pennut (tina, ja fanoi: »fäfeftt folme poifaa faaba,
riffbfoiran fait; nt)t minä ftnut tapan.» " - Siitä
pani fyänet rauta=puoliffoon, ja ti^önft merelle; rif!i=
foiran penun tyfyben antoi to»eriff{ maan, mutta nai=
nen [alaa otti' fen palmiFoifyinfa peittämän poifanfa
feralle. "- «peitä tuuli [teliä fanteli, mil>in lienee fan=
nellut, funne »ei maan rannalle. Sulipa poPatte
tfäwä puolifoöfa, alfot p^rfiä p oio fteltä, ja fanoi
äibillenfä: »potfaifen, maammo, puolifon Ijalfi, niin
maalle pääfemme.» »@lä potfaife, mtöfä lienemme,
roaircumme mereen», fanoi äiti. Sfto, ei potfaiöfut
poifa, ja tuuli fuletteli f)eitä taaö, min aifaa lienee
fuletellut, funne taas matalalle ajoi. Sunft poifa,
jotta puoliffo mieretteleffe, niin ei enää antanut ai=
faa, waan potfaift pohjan puolifo^ta, ja noustiin ftitä
tnaaKe. 9lo, t>9»ä muuten olift, maan on reilu f>eillä
femmoinen, eifä ole fuojaa miSfä eläift. - Sllfaa
poifa rufoefia Sumalata, fanoo: »oi Sumalaifeni,
anna juonetta, miöfä eläiftmme!» Sulfin fai
maan fanoneefft, niin tuoöfa paifaöfa ftjnt^i Reille
afunto ftifjen r;len {»pmä, fetnätfin oliroat nääbän
jännillä fammalletut; ja pihalle faömoi femmoinen
puu, että ftitä oli leipä fefä farmin, ja faifft mitä
maan tarmitft. - $poifa taaö rufoelee 3umalata,
fanoo: »fuofainen on meft mereSfä, ei moi juoba fttä,
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anna meitte f aimo, miötd roebcn fatftmme!» -
f>en tuli ftflotn fatrco femmoinen, etfet maatta moin=
ta; »uofe^fa oli roefi, toifeöfa meft, ja fultaifet lais
t>at fuuKa.

$)otfa ftitä fanoo, fun eldmddn »ddätiin: »tmios
ta, maammo, niin lafyben, fatfon, nttpfd »aifoin olem=
me, maaUafo n>ain faare^fa, fun meibdn luonamme
ei M^ rat>tt>agta.» - Sd?f{ fatfomaan, niin meren
ndfi jofa jäärältä, jo§ minne olift ftlmdnfd luonut,
ja rufoeli taa§ apua jumalalta, fanoen: »meren faa=
re^fa olemme, anna, ̂ umalaifent, fflta, mi^td maalle
»ddfemme!» - @itf>en»d tulilin femmoinen ftlta,
rautainen, luja, etfet fttninfaalla »arem»aa, ftlmdn
räpät)?fe£fd t(me§t^t fe fti^en, - Sftatfaa ̂ uomenna
folme kiertolaista meren rannetta, niin naferodt fen
ftllan ftind, ja fanoroat: »on faarelfa eläjä, fun on
taammoinen ftlta taaöfa, Id^bemme fatfomaan.» 9lai'
fen »oifa fatfoo tffuna^ta ja ndfee mielten tuleman,
niin meni maataan £)eiHe, ja faattoi »irttiin. @ielld
ft)6'tti, juotti f>eibdt f)i)n)däti, naatti »uun, faimon ja
faifft, miten f>e fiind elimdtj ja fun Idfftrcat fierto?
laifet »oio, niin faimaft ̂ eitd »i^ade, ja fanoi ftettd
rtEft=foirallenfa: »faata funiinfaan linnaan nää mie=
^>et.» - Äoira faattoi funinfaan fottin, futen fd^f^
oli. Sftentrcdt fiertolaifet ftelld linnaan, niin funin?
faan »oifa »ani työmaan, fyöttt fiertolaifet, funi ai;
nafin. Äun fai työttdneeffi, fanoi: »fanofaaS, mte=
f>et, tarina, mitä nd'ette fteHd maailmaa fulfie§fan=
ne.» - " 9ftiel)et fanotroat: »no me ofaamme tarinan
fanoa; eilen fun fafmen forn>ae>ta fuCimme, afunto
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oli fiinä femrnoinen, funt tetbänfin linnanne, ja poifa
eläjänä fiellä maammoinenfa.» - Jiuninfaan poifa
fyeti (anoi: »minä fyuommenna läfyben Fatfomaan.>'
SÖliitta fyänellä oli ©Ajattaren tytär naifena - - oli
ncfet toifen roaimon ottanut - - niin fe Eielft lä£)te=
mä§tä, (anoi: »on minullakin fofme fultai^ta fifaa
ft(ea'§fa nurmeöfa, lafeaöfa ̂ eUoöfa, ne oroat »iela--
fin fummemmat.» ^tuninfaan |>oiFa f en Fun fitxtli,
hipaft nittäfin Jatfomaf-fa iPäpbä, ja nainen t»t>tt)i
fti&en.

5Riffi=!oira ({(toin ̂ t)6'ra'^ti fotiinfa ifa'nnätte fa=
naa imemään. Ä^f^ttiin Janelta, mitä lunin!aan
linnaSfa liertofaifet f>aa^toi»at, niin fanoi ftifyen:
»niin fiittitoät meibän ^aiffaa, funinfaan poifa M=
feft fät)bä fyuomemta fatfoma^fa, n>aan fiininfaan m\-
niä fanoi »ielä ffat femmoifet oleman, että ntisfä
enämpi roielä oli fatfomiSta.» - ©anoi poifa: »läf>=
ben, Fäpn ne ffat fteltä, niin ̂ »ääfee fitntnfaan potfa
meillä Mäntään.» - »^pmä oltft, fun faifit», ar»eli
äitifin; ja pot?a Icifft, ne ffat färoi pois fteltä ja toi
fotiinfa.

SftatFaa {»uomenna fuuft ferjäfäi^tä rannitfe, nä=
fen>ät fillan faarelle menemän, ja ful?en>at fttä mr;ö=
teu ebellenfä, funne taloon tulemat. @te(lä naifen
poifa taaö fr>6'tteli, juotteli l>eitä niinfun eileifiäfin
miehiä, ja näytteli faifft mitä taloöfa oli, fen ruo=
faa faömaroan puun ja ?ulta4aitaifen faimon. 2li=
fanfa taloefa oltua, läfftmät !erjäläifet poiö mat--
faamaaan, niin poifa riffi=foiranfa taaS Ms!i |>eibän
fanfa linnoille menemään, jotta faataifi funinfaan
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fobiäta [anomia f uutta. - @e [aattoihin miehet aina
peritte [aati, joSfa fyaaätoiroat EaiEfi, mitä [aare§[a
näfirocit. Sstuu funin!aan poFan aHa, fuuntetec
pttfyetta, niin [anoo [iitd mief)elten[ä: »on minutta
»ieta i[ommat Eummat, htu[t futtaiöta oritta ftleaSfS
nurmegfa, Iafeag[a pello6[a, ne raasta fummat orcat.»

- ÄuninBaan poifa [tttoin laittoi Eerjatai[et
ja fafe[t fyuommenna fat[omaan fumpaafin.
foira fuunneltuan[a puheet, pi)örät)ti iftunatta pts
|atte, meni fotiin[a, ja fyaaötoi, mitä tinna^[a pa^iös
tiin. |)oif'a [tif)en, [anoo: »tä^ben/ maammo[ent,
fai)n pois oriit, niin joutaa funinfaan poifa meille
tulemaan.» - »^»r/roa olijt, fun [ai[tt», mt>onni)ttt
äiti; ja potfa ftita' Mn>i oriit pois, ja toi fotiin[a.

«fmotnmenna matfaa t)^bef[an ferjälaif>ta [itä [a=
maa rantaa mpöten, tulemat [iltaan taaö, ja Fiitfe=
n>at [itä mi)öten [ääreen, joö[a nai[ella ja pojalla
talo oli. - .»peitä [iellä fct)bellaan [amoin fun ebef*
li[täfin, ja riffi=foira [aattaa t)eita' taaö funinfaan
linnaan. ^)aagtetewat miehet funin!aan poi'alle [aa;
reö[a näfemän[ä, niin al!aa t)änen mieten[ä tel)bä
[aare§[a Jäpbä fat[omag[a. SÄutta affa istuu [iinä,
fuuntelee miee-ten pafinaa, ja [anoo: »on minulla
mieiäfin fummemmat, Fa^be![an futtaigta poifaa ft(eäö[a'
nurmeö[a, (af'eaö[a pello6[a, [uuren ftrcen reunalla
ma?aa»at, punai[ella roefafla fatetut, ne n>a6ta l&if
[ottareia oraat.» 9ltf!i=!oira [amaö[a ilfunan ta!aa
P9oräl)ti fotiin[a, ja fertot [teEä, mitä linnana oli
puhuttuna. @anoo poi!a taaö: »täl)ben, maammo^
[eni, täptt poiö ne poi'at [teitä.» »$9tt>ä oli[t, !un
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faifit,» fanoi äiti; »roaan et niitä faa, ennenfun minä
fulle ercäät laitan.» Stjpft nämiilöiötänfä rieSEan, teft
fiifyen n>el>ttä=jauE)oi6ta fafybeffan faffaraa, ja neiu
rooi matEaan läf>ttjätä: »poi'at Bun lötybät, pane BaE=
Eara BulleBin fuufyun, äeBen fyarcaitSeroat.» - 9*10,
fyän meni fe poifa ftnne, pani jo^aifelle rie§fan juu*
^un, ja fanoi: »miifon mafafttte, meljet, nouöfaa
poiö!» - Äaifft ftCfoin ̂an)aitfin)atfin une^tanfa,
fatfoii»at päiroää, ja fanoimat: »miifon mafafimme,
päimä jo on t>l^ääfft nouöfut.» - »£>i roeljeni!»
tttrffoi nostattaja, »olifttte mitfommanftn mananneet
minä fun en oltfi tttKut, jo on »uofta fiitä fun nu;
Eititte.» " »9lo, fitnnepa npt menemme, f un jalMs
fttte pääfimme?» - »5iSttt?aa jäl'edfäni faiffi,» fas
not poifa, ja roet reeljet fotiinfa; - - ne EaiM fau^
niSta, magmaa miestä oHroat fa^reaneet.

Sulipa funingaö fireen fiipeelta poifia fatfo=
maan, mimmoifia nuo o»at, niin täälfei mitänä.
@iitä jo fybänttyi roatmoonfa, tuli fotiinfa, ja fanoi:
»finä jo folmaSti minua roalfyellut olet, mifa ftnä
olet? Säfyben faare^ta ferjäläiöten fanomaa linnaa
Jaffoinaan.» - lainen roielä foft eetaä ̂ äntä me^
nemä^tä, »aan funinfaan potfa ei ottut f)d'ne6tä ol=
laffenfa, peitti famaöfa fotinfa, ja läfft matfaEe. Su=
lee fillafle, niin jo poi'at näfereät fyänet, fatffi yfy
beffän tulemat fyänelle maataan, ja »ieroät fanta=
maHa fotiinfa. panemat fieKä ruojalle fyeti, ja fyok
tämät, juottamat faifenmoifeöa. «S^f^ry funinBaan
poifa Reiltä: »mistä teillä tämä näin l)i)n)ä eläntä on
ja niin paljon eloa?» " - 2ltta, poifien maammo,
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istuu farftnaSfa, fuulee fpfymt^fen, ja baaStaa
tapauffenfa. Äuninfaalle fiitd jo menee mieleen: taefd,
tdd onfin minun rcaimoni. SBaan ei mirfa mitänä

läbtee fotiinfa, ja MSfee piifojen fauna panna ldm=
metd. Ät>nni)ffen miereen fat»atti fuopan, panetti
fpbdmmen roaria fimiä tdpteen ja roer'an päätie, jotfei
mitddn ndfpift.

@auna fun oli lammitetti), mietti fitte maimonfa
fplpemddn. Sl^tuu funin!aan poi'an puolifo fauna=
tietä, b^ppii, bt>ppii, niinfun ainafin bt>n>dttd eldja',
ja fun tulee faunan oroelle b^ppaa taaS f^nn^ffeltd
n?er'alle; mutta roerfa petti, ja bdn putoft fama^fa tuli*
feen fuoppaan. - @iettd paloi, faiffi Mrment^t fe
©pöjdttdren tpttö palfaffi bpmietd töi^tdnfd, ei!d fen
foroemmin ndbtpnd f)d'ntd. - SBaan funinfaan poiFa
laffi buommenna nai£tanfa ja poifianfa fuuftfla rak
tailla faareSta M^mddn, ja toi ne fotiinfa faiffi.
@ieHd eletään n>ield tändfin pdi»dnd. - ®en roerta
fttd tarinaa.

III. $t)ttn9ttöfd faSitmttut

Saaffimalta.

Äuninfaan poifa ennen IdFft faupungigta maaEe
fdmelemddn, talonpojan tyttöjä fatfefemaan. Dii
fitte muutamalla leefella Folme t^tdrtd, faunilta ^
tt>in ja fte»dd. SJZenipd funinBaan poifa faunan fei=
ni;tt)iereen, joSfa tieft ttjtdrten ftfdlld oleman, fuunte=
lemaan, mitä ^e baa^taifimat.
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paraallanfa paFinaefa. Nuoremmat ftfa=
ret Ft)ft)in>ät roanf>immalta: »miFä ti)ö ftnuöta paraitfe
Fätjpi?» " 2Öa£taft tämä: »minusta Fär>pi fe tt)ö
paraitfe; pfybeötä ofjran jprcäetä te'en FaiFentaiSta
fpömiStd ja juomilta.» --Ä9ft)ttiin feeRtnäifeltä ftfä=
reltä: ntifäe tt>o ftnuöta, fi^fo, fctypi ))arf)aittain?»

- ^d'n tca^taft: »minulta fe tt>e fpnt^t) fteroimmä^tij
pfybeötä pettaroan Futbuc-ta te'en faifenlaifet fuffut ja
ftiFtt.» - ^9ft)ttiin miimeifft nuorimmalta: »mifaf»
t^ö ftnueta parfyaittain Mppi?» - - SÖaetaft fyän: »no
minä ni;t en mutteta tpöstä ̂ ibd', f un: Fofme Fertaa faan
poifta, Folme poifaa FuStaFm matfan wa"eötä, joitta

Mun FupeeSta Fuumottaroi,
m^t pääla'e(fa,

on Fuftaa Falrootfeeta,
t fyopeifet pofmietii.»

ÄuninFaan poiFa ̂ ani fen mieleenfä: »fe minun on,
fu femmotfia ̂ oiFia teFee;» --ja meni Fotiinfa, josfa
ilmoitti aftan n)an£)emmifle. Dii fiina fttte FuninFaan
(innaöfa wanf)a (apfen^ämmä, joFa toirooi tptärtänfä
FuninFaan ̂ot'alle morftameFft. SBaan FuninFaan
potFa ftitä ei f)uohnut, eiFa toteffut man^empianfa,
jotFa eiroat oiift furoainneet f)änen niin a[£)aife8ta fäa=
b^ötä natrean. <£>än nai ^^^ tyttären. - Mun
fai morftan Fot)buC[ifeFft, tuli FuninFaan pofan »uoro
mennä fotaan. ©idä aiFaa n>aimo |50tFi; ja Fäptiin
fe fama n?anf)a ämmä pefemään. @epä Fantoi Funin=
Faan pofan naifelle »i^aa, toi Fofme Foiran pentua
muFananfa, roei poi'at poifv niinne lie »teni^t, ja jätti
foiran pennut fiaan,
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Suli miee (obaeta Fotiin, niin (anoo fyeimoFunta:
»tul)0tta»a on naifeft, Fun Foiran pentuja te!ee Fu=
ninFaallifeen fuFuun.» (St tuhonnut miee Fuiten=
Faan, ar»e!i: »annahan, teFee toifen Ferran »ie(a.»

- SliFaa »ietellen tuli taafen FuormtfIi(eF(t nainen,
ja FuninFaan poi'an niin iFään tuli (tila famaKa ai-
Faa rouoro fotaan (af)tea. 9}Jita'§ oMaFaan? - - $tm
fat nainen taae pot'at, fe famanen ämmä Fäptiin pe=
[emään. -&än toi Fo(me Foiran pentua mu'aefanfa,
jätti ne ftifjen, ja poi'at »ei Ferallanfa. -- SOJieö Fun
tuli Fotiin, fanoiroat taaö beimolaifet: »tul)oa potö
»aimofi, I;äpaifee Fo!o FuninFaallifeu fu'un.» - @i
Hennonut FuninFaan potFa tappaa naietanfa Fuiten=
Faan, päätti fääötää wtelä {>äntä, Funne Folman;
neeti (apfta faift, etFö tuo tmimeinfään tapaanfa
muuttaift.

9to, meni aiFaa taac- äiän, niin nainen »tela

Fätci Fol)bulltfeFft, ja miehen famalla aiFaa tuli iä^tea
taaS fotaan. Spntpi naifelle miehen pois olleefa
niin tFään pot'at, ja entinen ämmä Fäptitn nrytFin pe=
femään. SKutta nainenpa ei tlmatöfutFaan Fun FaFfi
potFaa, Folmannen rintojenfa alle peitti, niin aFFa ne FaFft
poiFaa »aan (ai, Folmatta ei tiennyt FairoataFaan.-
9Kte§ Fun palafi taa(en (obaeta, (anottiin Janelle:
»et ni)t tef>npt Fun FaF(i Foiran pentua »aan (un
nai(e(t, nt)t (e pitää tul)ota.» " SÖaan ei (itteFään
fiän l)äntä tuhonnut, pani tt)l)jään tt>nnr;riin, ja tyonft
mereen. S^ainen^rauFFa FuitenFtn »ei (en i)f)ben poi'an
rintojen(a alla Ferallan(a, et näi)ttäni)t FelfeFään. -
Sljeli (teliä (e tpn^rt, ajeli »iiFon aiFaa aaltolotta,
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jotta jo tuli abtaafft fafybelle. - @anoi poifa di*
bitlenfd: »oi, ditifeni, minä pottaan tynnyrin balfi.»
- »@la potfaa,» fielft äiti, »rceben roarasfa olem*
me.» - 3^0, ei potfaiöfut poifa, totteli ditidnfd. IDI*
äin »tela fteflä, oltiin tmifon aifaa, ja tt>nnt>ri Mnri
aina abtaammafft, - ^bäbdn fe potfa fa^rooi taö=
roamiStanfa. @anoi ftita, ntinfun »iimintin: »pofc
f aan pobjan tt)nnt>riötd.» - ©i^dn ftlld fertaa fuis
tentaan faanut maammoltanfa »ield potfaiöta; reaan
tuli ai!aa myöten ttjnn^riefa afuminen nneld fittefin
a^taammafft/ niin [anoi jo folmannen ferran: »pot^
f aan tpnnprin, maammo, balfi.» - 9^0, äiti f un
tunfi ttynnprin taf)ba=pdin f>etlun?an, fiind n?aan j^l*
^ttdrean, aroaft jo matalalla oltaroan, ja fanoi poi's
afie: »pot!aa, poifafeni, Eun potfaat, ei tdöfd meille
miutStaEaan apua tule.»

^)oifa [tiloin t)f)ben ferran f un ojenfiin maan,
niin ttmmjrin pobja oli auri, ja be ftita maalle pdds
fitudt. Ädmelirndt rantaa pbtend, niin f^fpi poifa
maammoltanfa: »mitd me enfimäifeffi tariöitfemme?»
- äiti fanoi: »afunpatffaa.» - ^)oifa ftttd a^tuu
ebelld, näyttelee maammollenfa tietä, kultiinpa au;
fealle patfafle/ femmoifelle faunitfle funnaballe, niin
poifa fiind fteppaft ftlffi^uitoinfa, ja buiöfautti fttd,
niin Reille ftiben ilmeött;i afunto moinen, fun funin=
faanfin linna on.

@aatiin fiind nt)t eldmdan, niin diti rintamat
boStanfa tefi t)l)beffdn faffaraa, paistoi ne f^pfifft
ja afetfi pötybälle jddl)tr;mddn. Slötuipa famaöfa fah*
beffan uroöta, TOabroanndföi^td, maantietä imjoten
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fof)ti taloa, niin Imoneegfa olijat fun nä!in>ät ne,
luulircat {»eitä »oroifft, ja pafenircat fiufaan taalfe
piiloon. Sftiefyet fun tuliroat tupaan ja näfircät ?a?=
farat pötybällä, rupeftreat maistelemaan niitä', fanoi*
»at: »taSfon 9|beEfän faffaraa, meitä reaan fal>=
beffan mieltä, miefä meiltä on t)Fft?» - @e mie§
fiHoin ilmaift^e [teitä fiufaan loufoeta, ja [anoi: »tä'£fä'
minäfin olen.» - 9Zo, toiftlle f)t)TOä mieli, ft)ft)itt>ät:
»mi^fäö metban on maammomme?» - Söeli famaefa
neuroot Reille maammonfin ftelta piilo=paifaöta, ja
ftitä nouft femmoinen ilo, jotfei maahan laSEettu
äitiä.

Suli fttte muuban pafitfta ftiljen l^eibän tafoonfa
ja paffofi iffunan tafana Sttmalan nimeen. - $oi'at
fä^fimät I)änet ̂eti tupaan, fyöttircät ftellä, juottimat
mieötä f>t)tt>äöti, ja feulan ̂ opeata antoireat läfytieSfä
apua. - ^)ut8teltiin, nä'et, fyuinna »aan, niin ta=
n?arata faatiin/ joo minnäfoi^tä. " - llffo lä!ft fiitä,
ja tuli funinBaan linnaan. @iellä funingaö ft)f^t>
Janelta: »eilö finulla, uf!o=räin)ä, mutta paiffoja
oUut pafota, fun tänne tulit?» -- U?fo »aötafi: »jo
minä olen paremmi£»fa!m paifoi^fa Mt>nt)t, faatifa
täällä.» - »9^0, miöfä?» - »Äorroeefa tuolla,»
fanoi ufEo, »on femmoinen linna, jotta l\)M nä^t;
tää.» - ^prfi funingaö !atfomaan fttä, ja u!fo
pantiin liefytarifft. kultiinpa lifelle taloa, niin äiti
fanoo povHllenfa: »ifänne tulee.» " - $)oi'at ftHoin
I>9ppäfttt>ät maataan faiffi, noöttmat funin?aan iE'o=
t)otte, ja fantaireat Mftllänfä pirttiin. @iellä tulee
n^t faiHi ilmitn. Äuntnfaan poifa p^^tää naieta
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uubellenfa lähtemään tyänen finnaaufa; waan eifyän
fe nainen ftnne lähtenet, Fun oli toinen aFFa ftellä.

- DU, nä'et, fe peftjä=aFan ti)tär FuninFaan poralla
roaimona. - " »9to, ei fe FauFaa fiellä afu,» rcirFFoi
FuninFaan poiFa, meni h,eti Fotiinfa, ja otti fen peffja;
aFan tyttären ja folmeft parfjaan oriinfa häntään. -
Ortt Fun laeFetttin jitoFfemaan, fe meni fitä fi^tiä,
jotta fieffon tänäFin päircänä. SJJittta FuninFaan
poifa otti entifen naifenfa ja faiFFi poifanfa luo!»
fenfaj ja elettiin ftinä I)t)tt>änä. - ©en pituinen fe.

to.

$ttfttbitt

Auta futnfin i)[)täpitäwäiunt tarina on ©af falaifitla. l, Äatfo
(Övimm, .(Tiittcr» init .Jiauc-märchcn, crfter 5>anb, 6)ötttiu]cn 1850, 3l:o
31, fiivut 187-194, ,,D«S SRätclicn ofinc >?i.intc.,, 2, Santanen tarina
tansfan ficledci terrottuna K. ä/ZoIted/in fatu^fcfodmasfa: Utroalgte
(£roenti)r 03 J-ortacllinjcr, en ^acfcboa, for g-o(fct Oj] for teit bani(ia,e
SScvbcn, ÄjiU'ntf)a»n 1843, 9f:o 48, fimt 258-264, ,,$tgen ubcn
"öaenber."

l. Slcttonen Äuniitlaan Sabit^fa4),

SBuoffinientcltä.

Dii uF!o ja aFFa, joida oli FaFft tylen Faunilta
ja fiirooa laeta, toinen poiFa, toinen t^tär. UFFo
Fun oli roanba, fat»i äFi^tt fairaaFft, ja !uolt. Äobta
mieljenfä Fuoltua, rupeft aFFaFin poftmaan, ja Färoi
f>uonoFft jo, että tunft foppunfa (äheött)n)än, niin ma=
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reitti Fuolinstr-uoteelta lapftanfa, ja (anoi: »eläFää,
lapfent, f)i)tt)ä&ti Fe^Fenänne, minu&tajo aiFa jdttdd!»

- SuöFin faifaan eitti jäoUfytyrcätfet fanoneeFft, niin
fe jo hioit, ja poiFa ja tijtär jäiroät »an^a^fa Fo=
btefanfa taloutta pitämään, elirocit ̂ roäSfä forouSfa
FeöFenänfä, ja tultroat fyprociSti toimeen.

SÖaan tulipa aifojen Fuluegfa »eljelle hiitenfin
iFa»ä', ja alFoi laatia mielenfa naimaan. Äcitci fiitci
fteFonfa puheelle, ja f anoi: «Siunaa minua, fföFont,
matfaHe, olift Foftntaan läf)teaunen.» - »Aa, nai
ffna', »eljeni, nai,» Fefeoitti ftfar lueljecinfä ja toi;
rootti onnea mat!aUe. äöeii (tiloin peitti ftfcirellenfä
jäd=l)9wäifet, ja fai fita tietänfa' matfaamaan. ©ie!=
lapa fattui @t)ö'jä'tä'r tulemaan poiVlfe naifeFft; n?aan
fe Fun et tuntenut fyäntä, otti @t)öjcitldren luoffenfa
ja toi Fotttnfa. Alettiin ftina nt)t muutaman aifaa
^i)»äött r;l)tenä, etfet paremmalta apua. SKeljella
»aiFFa oli nainen, piti (tfärtanfci t)l)tä raFFaana Fun
ennenFin, ja antoi fyänen taloa pottaa ja emännöiba !),
futen l;t)wä'nfar taatot, ©epä ei ollut ©pöjättären
mieleen, »aan alFoi pistää roil)aFft, etfei panette an=
nettu emännppttä. «Kerran fttte laati roeljen mieli
metfäOe, niin meni läfytieSfä ftfayenfä puheelle, ja fa=
noi: »ftunaa minua, fteFoni, matFalle! läl)ben rt>äf)äFft
metfättä Fär;maän.» »Aa, mene ftnd', »eiFFont,
»mene,» »aötafi ftfar, ja niin läFft roeli metfälle, fa=
nomatta naifellenfa mitänä. @ttta fuuttut taa& ©90=
jätär roielä pahemmin, Fun et poiFa metfäfle menne6=
fänfä »irFFanut I;äne0e fanaaFaan, ja piti ftitä ftfa=
relle n?if)aa. SQJitäö ollaFaanj mielenfa metfällä ol=
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ä, meni «Syöjätär navettaan, tappoi ftellä lefymät,
lampaat, fyercoifet ja fai!Ft, ja Eun M'ft miefyenfä ?os
tiin tuleman, juofft »eräjälle »ahtaan fjeti, ja fanoi:
»ffyfy »aötaftn pFoltaft ftunau£ta, m>t f)än poifeSfa
oHeSfaft tappoi lehmät, lampaat, fyercoifet ja faiffi,
mitä talo£fa oli.» - - »Sappafoon!» ma^tafi poifa,
»omanfapafyan olimat,» ei M pitänpt aftaöta mitand.

Äului ai!aa n?df)dfen, niin poifa famatfe meni
metfdde, ja pp^ft ftfareltdnfd (tunau^ta, maan natfels
lenfa ei roirffanut mitdnd. lainen [illoin menee, ja
agtiat faiBJi muroittefee2) paloifft. Suot) if en, lufifan
ja ropef)en3) »aan jättää e^pifft, ja ftm poifa met=
fdttd palaa, fötypi tielle l>dntd magtaan, ja fanoo:
»fyfy maötafin fi§Foltaf{ ftunauöta, nt)t f>dn astiat
muroitteli Faif!i, ei muuta !un tuo^tfen, luft!an ja
ropefyen »aan jätti farfemättä.» " @f poifa itielä
ollut aftaöta mifldnfäfään, fanoi^an t»aan: »muroitta^
foon! omanfapaftan olimat.»

SJieni taaä muutamia pdimd, niin poifa famatfe
Fätt>i ftfdrellenfä fanomagfa jdd=f>t)wdifet, ja meni
metfdlle entifeen tapaanfa, jotfei naifellenfa tt>ir?fas
nut!aan. tämäpä ftlla aiBaa poi'an fai, niin tap=
poi fen poltmllenfa; ja mte^enfd metfäftä palate^fa
fp^tti fenfin fifdren päähän, ja fanoi: »femmoinen
fulle on ft$!oft fiunauö, n^t f>än ainoan poifafi tap=
poi, jon!a potfeöfa oHe^faft fatn.» - @ittäfo'g n^t
»eli fuuttui ftfäreenfd reiimeinfin, hm luuli f>änen
lapfen tappaneen, ja arn>eli furuiöfanfa: »futnfa l>dntd
nt)t Eurjaa rangaista, tappaaFo, ^ön felfäänfö panna,
f un fe femmoifta rupeaa laatimaan?» - - »Ä^lla fti;
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fyen feinon fef(tmme,» faufut nainen, »täisemme yfy
beSfä marjaan, niin (tettä Janelta' Mbet fatfaifemme,
ja peitämme femmoifena metfään.» SJJieö ei »oi fiU
fyen mitänä rcirffaa, niin on nyt pafya mielestä, an*
taajan afaflenfa »alfan, ja foubetaan fofmen f>en=
gen faarefle marjaan. $j)oimetttm [teliä fitte, min
aifaa lienee poimettuna, niin (anoi »eli fifärellenfä:
»fäännt>pä, pfo, rantaan, roene jäi maalle »etämättä,
f en tiefi, fen tuuli reie.» @ifär Bofyta Mmifin roel=
jenfä fera rantaan, ja roetäifi t»äf)än n?enettä, roaan
»eli famalfa fteppaft Eirroeenfä, ja fyöba rd^af>uttt
Janelta reeneen laiballa Mbet ̂ »oiffi. @iii^en jätti
fttte tt)ttö^raufan antic^aamn fäftttömäfft, ja ttfe
fouti naifenfa fera fotitnfa.

(£i auttanut fentäljben tt)ttö=^ar'anfaan ^^teen
fofyti jääminen, fun »ielä {»engtöfä oli, rcaan läffi
furuiSfanfa faaren alaa Julfemaan, ja färoeli metfää
ftnne tänne efft)fpfä. äBiimein fotroan aifaa ful'=
ettuanfa, tuli !auniö fatu4) eteen, FaiEenlaifia \)tbd-
makuita tätmnä, niin ttjttö meni ftif)en aituuffefyen ,
ja iötui^e ̂ uiben ftimeffeen5) lepäämään. @iinä eli
fttte monta päiroäa ftinä ^»uun juurella, nä(M joo
tuli, appoi fuullanfa meftmarjafta tympäriltänfä, ja
linnut fun ^ebelmiä puulta f6'i»ät, ̂ än niitä fetuja6),
joita (teitä maahan loitoat, ft)ntt>mäi(tllän(ä7) nootti,
ja niillä elätti fyenfenfä. - - @epä olifin funinFaan
poPan (atu, jol)0tt tt)ttö oli joutunut, ja joe>(a n^t marjo=
jen (öömi(ellä eleli. - huutamana t)önä näfee fu?
ninfaan ^oifa unta, on mufa (iinä (abuö(a Mroele=
roinän(ä, ja löytää (teitä fauniin neito(en. ̂ >erättt)ä
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aamutfella, juontui uni bänen mieleenfä, ja läbtee
fof>ta Fatfelemaan fatuanfa, joöfa et b^rcään aifaan
ollut MpnptMcin. ©inne fun tuli ja fai putetopfa
fämeletnään, niin famaefa näfi puiben ftimeffeSfä is=
tuman nuoren nettofen, jofa roäligtä aina appoi mar=
jafta fuullanfa. DuboStui funinfaan poifa fttä, fu
fe bänen fabuefanfa tftuja oli, laati tytölle nöt)rd§ti
temeifet, ja fpfeli: »fäfitöinfö. foraitoinfo, filmitötn,
fuuro raain mitoin8) ftnd, tt)ttö f uita, olet, fun td=
^dn olet istumaan jaant)t?» - Si)ttö fun feffi fu-
ninfaan pofan, pei'df'lt)i pabanpäiroäifeffi, eifd juf=
ennut roirffaa mitänd, maan roetai)ti)i puiben alle
piiloon. SOlenipd funinfaan poifa lifemmdfft, ja fat=
feli tarfemmin neitiä, niin jo tunfi b/änet ftfft, minfä
uneffa oli ttafynpt; ei olifi mitoin8), faunit on muu;
ten ja forea, maan fdbet on?at ti)tto'=rufalta poiffi,
ja funtllifelta ndi)ttäd. JRupefi ftitd n^t fauniteti
pubuttelemaan tyttöä, niin tamafin n)d(>itellen robfe=
ni, ja fertot bdnelle, miten fdftttömafft oli tullut ja
effi)fft§fä fitte fitt>en fatuun joutunut.

S^ttaren fertoma^ta pädetpä, aetut funinfaan
poifa tf>an luoffe, ja fanoi: »n>oi ti)ttö=fu(ta, miten
olet roaircaa paljon fdrfin^t; tuleS tnufle, niin »ien
ftnut fotiini ja otan naifeffeni.» -- 50?utta neiti n>a^=
tafi: »elä finä, funinfaan poifa, minua bärfytä, et
fä totta pubu fumminfaan.» " »Aa, totta ainafin
puf)un», fanoi funinfaan poifa, »tule ftnd roaan, tt)t=
töfent, minulle, tule'.)) - - Stfeiti i)l)ä wielä empi Idb=
tiegfdnfa, fanoen: »ellöe, funinfaan poifa, minua
rauffaa {»drfijttdfo1.« Suutta toinen aina boufutteli
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ja rufouett, funne lafft tyttö, fun lafftfin; ja funin=
faan poifa fantoi fen Baftttömän neittfen fottinfa. -
hinnoille tultua, meni fitte roanfyempienfa puheelle,
ja fanoi: »ftunatfaa minua, ifdni ja äitini, naimaan,
fun minulle Sumala näin fauniin morftamen fot.» -
$lo, eif)dn muuta, t»anf)emmat fun ndfirodt tyttären,
että fe oli fauniö ja muutenfin M^toEfeltanfd' foma,
fuoötuimat potfanfa naimifttn} linnoitta laabtttiin ̂ aa't,
ja funinfaan potfa nai fen fdftttömän tyttären, jonfa
fabuötanfa oli lö^tän^t.

©lettiin fttte fotroan aifaa onneKtöna, ja faiffi
(innan rocifi ihmetteli nuoren naifen faunilta ja fte?
t»ä'd faptö^tä'} niin ihanaa ja fulomteliSta' naista ei
oltu (innoilla fonfaan nd^t^, fe »aan, että' oli rautta
fdfttotn. Sulipa ferran fttte funinfaan poralle tä'r;
fettä' aftoita, että td^t^i toifelle linnalle lahtea fau=
palle ja jättää nuori naifenfa fotiin, roaiffa ifddn
oli fuormifliöna. 'SD?atfaUanfa fattui ^dn tulemaan
ftil>ett taloon r;6'fft, f«6ta naifenfa oli ft>ntr>fttt, joöfa
@t)öjatd'r ja naifen »eli elirodt »iefd t)^tend, niinfun
ennenftn. £)lla oletteli t»df>än atfaa pirtt^fd, niin
fyfyi f>dneltd ©^öjdtdr: »pitddfö matfamiel)elle ft>^
Ipa?» -- »Aa, I>9it)d oltft matfaöta »dfpneelle f^lp»,
»irffoi funinfaan poifa, ja Idfft famaöa fylpemäan.

- ^»dnenpd ftelld fplpteöfd, tuli taloon linnoilta
firja, ettd pofan on funinfaan poi'an nainen fiOci
aifaa fotona faanut, niin fauniin, niin fauniin, etfei
maalla mointa:

»Aa'et on fultaa fatoel)eöta,

5al'at polmieta !>opeifet,
£uom. tariiictta. 10
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paistaa pää(a'elta,
"Äuutamoifet fulmaluilta,
Dtaroaifet olfapäiltä,
Säfybet tairoon partioilta,
@eitf entäminen [erältä.»

@en firjan (teppaa ©r^ojätär tuojalta, aroaa ja lu*
fee (en (uffela§ti, ja fun juomaa, mitä fuf)en on fir=
joitettu, luo (amalla oifean firjan fiufaafen, ja laa=
tii toifen (taan, jo£fa (anotaan että foiran pennun
on nainen fotona faanitt. Sulipa fumnfaan »oifa
fplpötä ja luft firjan, niin Uni fittä niin pafyoillenfa,
että täptt)i itfemään, eifä ̂ roään aifaan moinut »irf=
faa mitänä. S^önftfyän »iimein futtenfin »aötimen,
joöfa fanoi: »olfoonpa joo mifä fe naifeni (^nnt)^
tämä, mun tulooni faati pitäfää elosfa molemmat,
feM äiti että ftfiönfä.» " Sftutta faipa @t)6'jätär
taa^fin fen roaöttmen, niin loi fiufaafen, ja pani tois
fen fiaan, joSfa Möfi ei »äimää ei t)ötä »itää, fun
panna tt)nnt)riin feM äiti että lapftFin, ja tpöntää
mereen. @en firjoituffen antoi fttte firjan tuojalle,
jofa I)eti ftiref)ti linnoille, ja antoi firjan hfettaroafft.
@ittäfo'§ nt)t furu nouft funinfaan fobiSfa! -
Äaifft rat>n?a§ furfutteli naista, ja ^fftn n?anf)afin
funmgaö itfee, (anoen miniäEenfä: »(ua on fäSfettt),
tntniä(eni, lap(tne(t tpnnr^riin panna ja mereen tt)ön=
tää, ja minäfään en rooi (tnua rauffaa auttaa, »aan
täptyt) tel>bäf(eni futen on~fä£fettr;, maiffa ft>Hä(är5
fee mieltäni.» - SUZitäö, (uruil)an (e nainen forcaa
onnean(a, fun piti ihanan lap(en(a fuolettaa tt>nnr;=
ri6(ä, »aan täptpityän (en U&ty& fuitenfin totella. -
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Söanfya EumngaS ftttoin laatii fituren rautaifen tyn*
nryrin, jofyon panee EaiEenmoiäta muonaa ̂rodsti, ja
naifen lapfinenfa ti)önndfn)ttdd mereen.

kuplaa fielld tpnnpri mereefd, Euplaa EoEonaiSta
folme «motta, niin jo Eaörcaa naifen potEa fuurem*
maEft. SllEaapa ̂̂ fafEid ti)mwmär ftellci jv)IEr;ttaa';
j^Ifpttcid, j^tf^ttdd 9f)ä, eitDätM tiebd t^nnr^riöfa oli=
jät fyijtä', niin fanoo poifa dibillenfa: »onfo, ditifeni,
neulaa mitä, niin fatvcaifm folon tt)nnr>riin ja Eat?
foiftn, mi tdgfd jt)Ilt)ttdd?» "- »IDn,» fanoi äiti, ja
antoi fuotta aifaa neulan poi'allenfa. SÖaan fepd
fun fai neulan Bdftinfd, rupeff fiUa ndmertdmddn, ja
faircoi faiwamiötanfa pf>d, Eunne fai nmmeinfttt tpn=
nt>rin Eupeefen Eolon. @tttd pddfi nr^t Eatfoa
tirfistelemään, fiitd rei1ä'öta', ndfi Eimen oleroan me=
reöfd, jota rcaöten tpnn^ri jijlFpttt, ja »irffoi fof>ta
citbillenfd: »pottaan, maammofeni, po£)jan t^nnpriötci,
niin paafemme tdgtd af)taagta afunno^ta, ja firoelle
noufemme.» »@ld ftnd, poifafeni, Eun et t»aan
mereen uppoaift!» »aroitteli ciitt; mutta poiEa fittoin
jo potEaiöta furautti pohjan irti t^nn^rietd, ja pdd=
fttudt Eiroelle istumaan. - Söaan mttdö ollaEaan;
Eitoi ,oli laaFo, ja famaöfa nouft fuuri »aa^ti^arja
laine, joEa lie^fajt Eimefle ja lipafi poPan menneö=
fdnfd. - @eE6'ö npt dibiötd pa^aa oli, fun ainoa
poiEanfa aaltoihin Eatoft, roaan minEäpafyän teEi, tytin*
tu^Ein pi)f9ttelif)e itfeEin nilroaEalla EiroeHd. 2llEoil)an
EuitenEin ruEoella Sumalata, ja fanoi: »Eunpa nr;t,
Sumalaifeni, pddötdiftt minut rannalle tdetä, EoeEa
elamddn EuitenEin jdtit!» - SultEin filloin, Eo^ofi
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meren (erältä faufyean fuuri, roaafytipää aalto taa6,
jofa pr;9f>Mift fyänenftn firceltä ja nm fefäSfänfä
mantereefen, joSfa loi »iimeinfin ramtaKe.

Sötui ftina n\)t nainen fom ero Ka furuiefanfa, eifä
tiennyt mi neuroofft, fun ftän autio rannaKe oli jou=
tuntit. ©attuipa fyaufi uiskentelemaan Jtitä rannitfe,
niin effyt fi»ten lomiin, etM ofannut enää pois. Siat;
nen fiKoin tasoitti fitä fpnfiKänfä9), ja fat fiinnij
mutta l>auft rupeft i){)t'äftiä paflfemaan, ja [anoi:
»eKöS, nainen=!ulta, tappafo minua, »ielä minä [un
miefeft ihastutan.» - '»3o minua on fyKifjt i^aö=
tuteltu,» arateli nainen furuöfa mielin j maan ei fum=
minBaan tappanut, laäfi faaliinfa irti ja päästi me*
reen. - £auEi ((Koin pafift roebeStä: »ellöö furfo,
nainen f uita! tuonne meren rantaa f un menet, (teitä
I6't)bät waa!)ti=tu?un fallion reunalta, ja ftllä fuu
fpnffiäfi pefet, faSroarcat poiffinaifet fäteft jär'iKenfä;
maan Bun fttä roaa^tea reaalit10) paranneiäfa Mfi&;
fäft, fpntpp l>uf!unut poifaft, jofa luobolta laineiftn
fatoft.» - tiainen tefee, futen ̂ aufi neurooi. Äun
n>aa{)beKa peft fr;nffianfä, ne famaKa faömoiroat en=
tifeKenfä e^ifft, ja fun fttte n?aa{)tea »aaleSfeli H--
ftöfänfä, ilmauntui t)äneKe ftuKunut potFanfa, jonfa
luuli jo Buolleeffi. »£ufy, f)ul>! fun roiifon mafaftn,»
fanot elpr;eöfänfä poifa emoKenfa. »SSitfomman, pois
fafeni, oliftt minutta manannut,» maötaft äiti, ja pu=
i^ui poi'allenfa, miten |>auft ̂äntä autteli f>äba'6fä.

@iitä läfftmät fttte Bafjben feöfen meren rantaa
matfuStamaan, ja fulfinmt f)t)tt)än aiBaa e!ft)fft'Sfä
löytämättä i^miSsafunnoita misfään. SBiimein
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n>dt jo talon, menit»a't ftityen, ja tuliroat pirttiin.
©epd olifin naifen Foti=talo, joSfa eli »eli i»aimo=
nenfa, niinfun ennenfin. Äuninlaan poifa, jofa fitd'
m)!t)d oli taroalltftlla fauppa=matfoillanfa, oli tfddn
poifennut tal)dn entuubeSta tuttuun taloon ^öfff, ja
oli fiind majaa, fun nainen poifanenfa tuli taloon.
9fai6ta htiten!aan ei tddlld endd tunnettu, fe oli pal»
jollife^ta furuöta ja rcairoaSta M^npt tuntemattomafjt,
femminfin fun oli ^uonoäfa ja riffonaifeöfa afuöfa11);
»aan itfe tunft f>dn pirtiSfa olijat faiffi, ful>af)ti fyilf
jaa pofallenfa, miten ftind npt ldl)immdiötenfd faa;
puroilla oliroat, ofoitti tmeStänfd', »eljednfd ja @r>ös
jdtdrtd, ja näytteli Janelle, miefd mifin ietui. Sois
fet fun etrodt tunteneet naita »ieraita, luultroat hr-
jaldififft, roaan if)meEf(n)dt fuiten!tn poifaa, hm oli
niin faunit, niin Faunit, ett'ci moi fuun [anoa:

Äd'et on fultaa faln>ef)eöta,

SaCat polrotgta {»opeifet,
^)din)t)t paistaa pddla'elta,
Äuutamoifet fulmaluilta,
Dtaroaifet ol!apdiltd,
Sd^bet tainjon partioilta,
@eitfentdl)tinett fel'dltd.

^>dn ftind Mtnefee rof)feagti lattialla, fatfelee
tar!a6ti faiffia, ja fun Ittfa^taa »aan, niin pirtti
aina roallea!fi rcälafjtelee, l)dnegtd femmoinen firffaug
f)ol)taa. 3htpeftpa naifen roeli ja !uninfaan poi!a
^antd puhuttelemaan, fanoiroat: »{»aapapa, poifa=
feni, tarina, dian jo faiFenmoiSta ttetdnet, !un olet
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ympäri maan fäerolfyt.» - - »Seinäpä fun (anon ta=
rinan», nrirffoi naifen poifa, »pitää olla roartijat
orcella, ett'ei ole tulla, et Iäf)teä ftitd fenen.» -
pantiin (illoin roartijat orcelle, ja fäöfettiin pot'an
tarinoiba. @e fun ndfi »artijat (tina, meni fofyta
Ättinfä reunaan 12), ja (ai omaa tarinatan(a (ano*
maan. Sillat jo @t>6'jätär a(tan, niin fiel(i potfaa
Raastamalta ja (aiftn l)dnen maiti olemaan; mutta
äiti ei fyuolinut fiefloöta, raaan pu^ut lopun.

Sd§td jo faiffi aroataan, ettd l)dn on (e fu=
ninfaan poi'an nainen, »aan ihmetellään, miötä lie^
nee fäbet (aanut, fun l)än ennen oli fd(ttöin. lainen
(illoin (elitti (enftn, miten l)dntd l)aufi oli auttanut,
ja pul>ui a(tan fol)ballen(a. @iitäföö nt)t ilo nou(i roek
jen taloja, ett'ci motnta ole näfytt) et fuultu. faiffi
muuttiroat funinfaan poi'an fera linnoille, ja rupe(tn>at
t)I)tend eldmdän; mutta @i)o'jätär pantiin upeiben 13)
Räntään ren?ittd»df(t, jo6(a fuolt. -" ©en pituinen (e.

©eHtyfftä: l, emSnnöilä = ciitämiäu tointa tepä. 2, muroit*
telee = fävfce. 3, ropriicit = luafun, foufan. 4, fatu (weität. c«3s)
= puustarta. 5, ftimeffeen = »arjoctt. 6, (etuja = luona. 7, fyti»
tt)mätfi[läit|a' = potffiitaiftlla fäfidcinfcl. 8, mitoin = mitä luajaada,
iittnfä puuttcec-fa. 9, fmiftdanfä = fäft^tintiiilläiifä. 10, umattt = fiia=
bat toifcSta toifeen. 11, afusfa = pu'usfa. 12, reunaan = »iereen.
13, upeiben ;=; oriibcn, {)eaungten.

II. Slcitonen §et'ncinaaö(a,

Stelfalta ÄarjalaSta.

SBeli ja (t(är t)l)beöfd elimdt ennen. S(d' Reiltä'
f un fuolt, (anoi poi'allen(a: »ptbd (t(ärtd(i liroin,
eld' toteaa, eldfdd I)9tt)döti »$beö(ä.» ̂>e eliredt fot=
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rcafen, fopiroat bpnxitöti pbbeefä; roeli lopuFft ottaa
morfiamen, pabolaifen aFan tytär puuttuu bänelle
naifeFfi, naipi [en. @epä nato ei furoainnut fttä mies
benfä ftfärtä, roibaamaan rupeft: min raataa J) fifär,
bän miebeUenfä toifin Fielii, fanoo: »FaiFFi bäroittäd'
ftöfofi talomme.» - - @iitä Fun lapfen fai, niin repi
ftfiönfä, nenät repi, Forroat repi, fitmät pubFoi2) Faifs
Ft, ja (anoi miebetlenfd': »Fatfo, mitä' fifarefi laatii!»

- Söeli ueFoi jo lopulla, naifenfa Fera löi, paaliFoi,
ftfartänfa, ja ajoi roäbi&fa jengin Fotoa. SiJieni fiitd'
FuninFaan linnoille fe neitfpt, roetibe roäbi^fä rooimiö*
fanfa, ja elää ftedä paFoten 3). - SäFft FuninFaan
poiFa Feroäällä berneitä peltoonfa Fplroämään, ja fas
not niitä jr;roiä maaban IpFäteöfä: »Fen näitä enft
Ferran fr;6nee, minä fen naifeFfeni otan, joSban neiti
lienee.» @en fanoi, nauroi fttnä toiftlle. - @epä tpttö
aiFautui 4) toifet-fa pellon laibaefa aiban taFana ole?
maan, ja Fun Fmui, min paFtft FuninFaan poiFa, pani
fen mieleenfä. Suli Fefä, ja berneet oliroat joutunet
ta, niin tt)ttö aiban alatfe Faiwci louFon, ja Färoi
fpömäöfä palFoja. herran fttte juobtui bernemaa
FuninFaan poi'an mieleen, niin mietti mielegfänfä:
»annaö, läbben, Fatfon, mitä berneet oroat Fa^roaneet.»
Suli, Fatfo, niin tä&tä jo bpicä tuFFu fpötp. 9tupeaa«
pa roartioimaan nptj roarttoi, roartioi, niin jo tulee tr;ttö
taaö ffeltä louFoöta falafin, ja alFaa palFoja ft)öbä.
Äoppaa ftlloin FuninFaan poiFa tr/tön Fttnnt, ja Fan«
taa burötiofa Fotiinfa. @iitä fen tt)tön FuninFaaHi^
fttn »aatteifin fuoritti, felroitti roaimoFfenfa, Futen
FuninFaan morfianta ainaFin.
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©lettiin fttte i)f)beöfä, funne faattoi funinfaan
poifa fen naifenfa fofjtuifefft; rcaan tulipa fotaan
(äf>tö miehelle, niin [anoi lafytieefä naifeflenfa: »fun
poPan faanet, työnnä firja, minä fyeti tulen Fotifyin;
Fun tpttö ollee5) työnnä' firja täpbeffenfä, tulen, fonfa
joubun.» - 9*10, nainen fun fai poian fotona, tt>6'n(i
firjan famada, jotta: »tulfoon mies rutotnpaan, täällä
poifa on faatu,» ja orjan tr;önft firjaa roiemaän. @e
fun läfft firjoinenfa matfalle, fti^en taloon aifautui
r>6'ffi, miötä ttyttö oli fotofi, SÖa^an aifaa ̂ irtiöfd
oltua, fanoo emäntä orjalle: »eifö reieraalle pibä Fr;l=
pr>a'?» - »Aa, l)t)n)ä olift matfamie^efle fauna,»
n>a6tafi firjan tuoja, ja lafft ^(pemäan, futen oli
MSfettyna'. @epä fe^non afan tptär ftöä' aifaa ^urft
laufun, muutti firjan, ja pani fileen: »tr>ttö lapfi on
faatuna.» Drja ei tieba afta^ta mitänd, h)lwettv>;
(iinfd la'f)tee matfalle taaä, ja miept funinfaan poP=
alle firjan. $&n fun fai tietää, mitä' fobiöfa oli ta=
paatunut, tt)6'nft faman orjan fera »astimen, jotta:
»tulenaan minä, fonfa joubun,» ja firjan roieja lafft
fen fera linnoille. SD?atfalla aifautui taaö famaan
taloon t)ö'fft, ful>un tulleöfafin, ja emäntä' famatfe
työnft l)dnet fplpemdan, purfi ftfla aifaa laufun, ja
muutti firjoituffen, jotta: »fun lapft on faatu, nai=
nen Ijeittaföön poiö funinfaallifet raatteet, omat rt>6'=
Mleenfa panfoon pciallenfa', ja fen fera menföön,
funne tieta'd.» @iitä fun roei orja naifelle fen firjan,
fe tefi mie{)enfa' fdöf^n, ja lafft linnaeta poi§; mat>
f aa, paffoaa6), itfee, tietä' tnpöten fulfee. Suleepa
jano fätDelle^fä, niin lähtee »että etftmään, joo met=
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fdStä mtöta lötstdift. 2ödl)än aiFaa etftttpdnfd, föv)=
ftFin fteltä lahteen femmoifen, jo£fa o(i ylen FirFa£
roeft ja faunit Fultainen Faufya. - - ©iitjen laeFi lap=
fcnfa lähteen reunalle, ja itfe meni, minnef)d'n lienee
ufommaFft n>df)än mennet. Sapftpa Fun jät itfeFfenfd,
Fd^riStyi ftta Fulta=Faut>aa ottamaan, ja putoft parä=
(a'eöenfa lafjteefen. 2liti ftdoin juoFft jataan, ja I>a=
roi lapfenfa lÄ^tceötl, ennenFun tuFebtua ennätti.
@iina Fa^tuiroat Fäbet FaiFFi ja fthnat Janetta, joeta
famaffa muuttui FauniiFft f)pt»in, tuli enni^tdnfä ter^
meemmdtft, n>al'eten if>ottanfa, ja la^ft famoin Fau«
ni^tui, jott' ei fyeiban moi^tanfa maalla.

Sdbtee ftitd nainen lapftnenfa taa§ matFaamaan,
ja tulee ftifyen Foti=taloonfa >t»iimein joöfa eli f>dnen toti-
jenfa tt)ield »aimonfa Fera, niinFun muinoinFin. ̂ )dntd
ei ftind tunnettu, niin h)\yi raton njd'eltci r>ö=ftaa.
^mdntd fti^en l)önFdfee: »on tuoda o»en fuuöfa tifaa.»
- »^t)iDä' minulle, migfa faan olla,» n>a6tafj nainen,
ja jdi ftifyen la^fenfd Fera r^öFft. Dllaan (tina, il=
taa unetetaan, niin jo tulee FuningaS fota=jouFFoinenfa
fobaSta, fti£)en poiFFeaa t)6'Fft f)dnFin. Äuningag Fun
Fdroelld paötieroitfee pirti^fd, nainen lasFee la^fenfa
rt)6mimddn lattialle. " @e Fun ryömii, ruömii Fu-
ninFaan luo, FuningaS ottaa la^fen fpliinfd, Fatfelee
ftta, ja F^fyt) dibiltd: »migtd ftnd nainen olet, Fun
niin on Fauniö lapft ja Faunit olet itfeFin?» - 9lai^
nen ftitd fyaaStaa FuninFaalle, fanoo: »niin, niin, et=
^dn minua endd tunneta, tä'£fa olin ennen mindFin
taloSfa, rjljbegfd feitcdefd otimme, rcaan rupefi tdmd
nato minua n>il)aamaan. »@uu Fiinni, ruoja!»
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fyuutaa rceljen nainen, eStäifi fydnta f>aa£tama6taj
mutta teinen puheli t)t)är: »rupeft nato minua tmfyaas
maan, f teli miefjeflenfa', ja minua fiitä pieffettiin, paas
lifoitttn, ja tpäfyt&fd' jengin fotoa ajettiin. Äufin fils
toin, tnatfaftn Funinfaan linnatie, fatn [telia Funtn*
Faan pofan naifeffi, ja tulin fofytuifeFft. Saffi Fu=
ninfaan poiFa fotaan mtel)inenfa', niin ftnne firjan
t^önfin, jotta: poifa on täaCfci faatuna; mutta f)än
oli minuun nnfyaötunut, niin fietta firjan rea^taan
t^onft, jo^fa Möfi minun matfoifyini mennä lap=
fent fera. Sci^ttyi (tiloin mierolle lahtea, ^n?d
Fott peittää. - «@uu fitnni!» arjciff taafen meljen
affa. SRutta hmingaö [anoi: «baaöta »aan
minä täefa olen fatHien l>erra»5 ja nainen jatfoi
t>eenfa, fyaagtelt ftina' fofo feifan Fol)ballenfa.
jen affa fun roiela' ferran puntaa: »fuu ftinni, ruo=
ja, elä tvallyeita putju!» funningaö tempfift l)d'ntä tu=
fi^ta, n>ei ptfyalle, ja pani afan rä^ötääöta ri»pu=
maan. @iita otti entifen naifenfa ja poifanfa, n>ei
ne fotiinfa, ja fiellä ^i)u>dnd elettiin. SoS elettcinee
iDteldftn, fa, en tieba [anoa. - ©en pituinen fe.

©etitiiffiä: l, raataa = tcfcc. 2, puBfoi = pulifaft. 3, VT
fctcn = ferjätcii. 4, aifautut = fattut tulemaan, joutui. 5, oflce =
(icuec. 6, vattcaa = Icrjää.

11.

2Beijtättf<i=etftiä Stjttö.
Jloinantftiötä.

3cffenfcifin it^täpitäipSinen tarina en ©alfaiaifiUa. l, Jtatfu
©Hmm, Äiitber uub ^>au^mävd)cn, erjier SBanb, ©öttiitgcii 1850, 9J:o
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fatfomaan, ja laittoiroat t)f>ben joufoStanfa fttd tie=
buStamaan. @e fun perille pddft, ja ndfi firroe§=
roarren portin forroaan afetetun, tuli ftita pafyoiffenfa,
ei tt>anf)empienfa pu&eefla fdpn^tfddn, »aan palaft
roeljeöten luo, ja pufjui niille aftan. - - @iitd faati
ei fen foroemmin fuultu poi't6ta mitana, elirocit ftedci
faloöa erittänfa; roaan n>aniE)emmat (pttärinenfa afui=
roat roanf>agfa fobisfanfa, niinfun ennen!in. Äaö=
rooipa tt)ta'rfin tai)ft=aifatfeFft, niin ilmoitti äiti \fc
nelle, miten t>f)oe?fa'tt f)d'nen roeljeötcinfd @t>ojdtta'rett
petollifuube^ta oli eronnut fotoa, ja puf>ut Mo aftan
fo^baUenfa. @iita'f6'ö fffaren mieli Mroi ̂ af)afft, td'^
tr;!1) tt)ttö=rauffa röelilöitdnfä itfemddn, ja itfi illat,
itft aamut furuanfa i)l)d, ett'ei rod^dfftfddn peipotta;
nut. äiti fofi totutella ^dntd joo jolfafin, faaba?--
fenfa l)dntd ttfemd^ta, roaan furu ei £>ai!)runut tr;ttd=
ren mielestä, fe roaan itfi p^d' ja oli {»uolettinen.
SÖiimein fun ei muusta apua nafmr/t, tiputti diti
ti)ttdrenfd fr;r;neleet antiaan, tefi niistä jauhojen fera
faffaran, ja fanoi tytölle: »elds, tyttöfeni, wiifommin
itfe, fun faiftt ttöfollifen toroerin, rooiftt fdl)ted roeli^
löitdff etftmddn.» - Dlipa tytöllä ^)ilffa niminen
foira, jofa oli emdnnäflenfa' r;(en uSfolfinen ja t)I)d'
feuraft t;dnta', niin rufoeli tytär äitidnfd: »pädStd
roaan, ditifeni, minua etftntädn, onf>an minulle fot;
ragfani, ̂ )ilfaSfa, frjfliffi toroeria.» - 9^0, diti fun
ei näfmtyt muustafaan apua oleman, ftunafi tytdr^
tänfd matfalle, fen fppneleiöta leircotun faffaran pani
eroddfft, ja fdefi ftta roierettämddn ebettdnfd, niin fe
fy anelle tien ndt)ttdift.
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£t>ttö ftlfoin läfft matkaamaan Foiranfa Feralla,
pani äitittfa' antaman FaFFaran nrieremään, ja iwrF=
Foi fttä liiFFeefle tyMteöfä:

»SSiere, t»iere faffarant

g)l)beFft{)in n>eiffoftf)itt,
§)fftf)in emon aloihin!»

@en peräefä fai fttte färoelemään, maan eipä
fau'a6 ttnelä fetennptfään, fun r;{)bt)tti ©pöjätär \fc
net tieltä', ja rupeft ̂ l;teen feuraan. SSd'f)a'n matfaa
Ful'ettuanfa totena', alFoi jo tulla f)elle f>eifle fat»el=
ledfä, Fun oli ifcian paraö fefd=Ia'mmin, ja alfoi tt>ai=
feafft Fat)ba' fjeiöta fulFeminen. Dii .lampi ftina' la'=
imellä, niin »irfFoi @i;öjdtar tytöfle: »ld'f;teFd'dmme,
tyttöfeni, Fefoja ft)fpemd'dn, Fotoin tulee rcari!» S^ttö
olift jo (d'f)tenr;t »aan ^)ifffa etft menemästä, fanot:
»elä läljbe, tyttöfeni, Syöjätär maanittelee2) ftnut.»
- Äuultuanfa foivanfa »arottuffen, ei Ruotinut tyttö
läf)teäfään, ja fofo uiminen jäi ftffenfä. @iitä fuut=
tui @t)öjdtär foiraan, jotta potfaift l)äntä, ja *J)ilf;
Fa^ruFalta jalfa Fatfeft. 3!t)tön oli fääli n?anl>aa foi=
raanfa, rcaan pelläft ©^öjätärta, eiFä ro|)'ennut mirf^
faa mitänä, työnftMn Faffaranfa tcieremädn, ja fanot:

»Söiere, tciere faffarani

tn n>eiffoftl)in,
emon aloihin!»

©e Fun pääft liiFfeefle, roieri reteremistänfä ebellä,
ja tyttö ja @9Öjätär fulfin?at jäTeSfaj mutta ̂ )ilffa=
Faan et luopunut f>ei6tä, maan tuli folmefla jaPalla
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perältä. 28äl)än matfaa fufettuanfa tulircat taafen
lammin rannalle, niin Syöjätär alfoi fyoufutella tyb
töä, ja fanot: »läfytefäämme, tyttöfent, fefoja tylyt:
maan, paremmin fäp fttte fulht.» Sama arroett
läf)teäffenfä, rcaan ^)tlffa taaS roarottti emäntaänfä,
fanoi: »ela'6 la^be, tyttcfent, uimaan, @i)öjd'tarr maas
nittelee ftnut.» - Spttö [tiloin totteli foiranfa (anaa,
eiM la'f)tent)tMdn uimaan, ja niin jäi @t)öjd'tta'reltd=
fin lähtemättä, jofa fuuttui ftiita faf)ta pafjemmafft,
ja- fun muuta ei rooinut, potfaiöta famaf>utti foiraa,
jotta ftltä toinen jalla fatfeft. @e!ö§ tytön fahceli
fr;bd'ntä, »aan ei^än fe (Syöjättärelle mitä tainnut,
^anif>an !affaranfa »ieremäan, ja [anot:

»SBiere, »iere f af f arani,

»eiffofifjtn,
emon aloihin!»

ja la^bettitn -fen jälfiä fulfemaan, funne fe ebelld
mm, - ©riöjätär luuli jo pääefeenfä ^)ilfa^ta, mutta
fe feuraft roielä fa^bella jal'oin emantdanfä, ja pafift
^änelte fulfieefa: »joo minulta atfa jättää ja fuolen,
niin elä, tpttöfeni, läf)be (Syöjättären fera uimaan,
muuten maanittelee ftnut.» - & aifaafaan, f un tuli
lampi taa§ eteen, niin ©työjätär fol)ta rupeft I>ou=
futtelemaan tyttöä, fanoi: »fäpfäämme, tpttöfeni, fe=
foja ft>lpemädn, foroin tulee jo Jjelte.» - Söaan
tt)ttö fun muisti foiranfa maroituffen, ei fanonut Iäl>=
tewänfd, eifä tuHut toifeltafaan uibufft. ©iitä fuut=
tui taaö ©pöjätär s])tlffaan, ja potfaift ftltd folman;

jaPan poiffi, jotfei »a^ta enää roaetuffena olift;
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mutta foira tulla femppuroi t)f)tä49tt>in emdntänfä
perdgfd, funne tultiin neljännelle lammille, niin e£ti
ftmäftn tytöltä ttimifen, nitnfun ennenftn. - - @iitäs
fo'f> ni)t ©työjätdr magia ftlmittömdfft fuuttui, ftep=
paft EaliEan Mteenfa, ja löi ftllä Foiraa päähän, jotta
ftifyen fuolt. Spttö ei rooinut foira=rauffaanfa
auttaa, pelFäfi itfefin ©t)ö'jd'tärrta', waan ti)ö'nft fi)t)=
nel=?affaranfa tmeremään, ja fufettttn fen jdl'eöfd
ebeHe. 2Ödl)än matfaa ment^dnfd fattutroat taafen
pienofen lammin rannalle, ja @t)6'jä'tdr alfoi reiefo;
telia tpttoä uimaan, fanoen itfeMnfä wann oleman.

famatfe alfoi jo fyefte fdpbd waiwafff, ja
fun ei endd ollut roaroittamaSfa, et muista;

nutfaan tpttö olla rearoittanfa, rcaan ritfui maat'
teenfa rannalle, ja feuraft ©pöjdtdrtä lampiin. -
@iinä fun uiroat fttte »aötatu^te, [anoi ©pöjdtar
tytölle: »fpbä, tt;ttöfeni, mettä filmilleni, minä fpt)=
bdn ftnun fttmilleft.» - St)tÖ8td ei ollut femmoinen
tefo mieleen, maan toinen fyouFutteli l>antd ja fiufaft
tyfya', funue fai miimeinfin ft)i)tdma'dn. @i)öjd'td'r ftl=
loin fr;9fi rouoronfa tyttären filmille, ja fanoi: »ftnun
näfr;fi minulle, minun ndft>nt finulle;» ftlld tpttö oli
fauntö ja forea, maan @t)6'jdtdr rietaö ja ruma, fu=
ten ainafin. @iitdpd muuttuifin tptto famalla ru=
malft, tuli fen ©r^öjattären ndfötfefft, maan @t>6'jd'=
tdr fai tyttären nd'r>n, muutttui iljanafft ja fauntifft.
Söieldpd otti tytöttä' mielen ja fietenfin poi§, etfei
tultfi petoFfenfa ilmtin, ja lafft uimalta päd^t^a', tyt;
tä'ren !era ebelle. ̂ )ani fen fr)t)nelet6tä letmotun faffaran
mieremddn, ja fanoi, futen oli fuullut tytönfin fanoman:
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»SBiere, nnere falfarani
$l)be?ftf>m tt>eittoftl>itt,
§)?ftbin emon aloifyin!»

ÄaFfara tmeriJin roieremietänfa aina iveljeeten
fotiin faati, joSfa fetfafytui pitjaHe. @t)ö'jätär jteps
pafi fen ftitä talteenfa, ja meni tyttären Bera pirttiin.
"DUa olettelivat fiinä fotroafen, niin fpfpiroät rceljet:
»miStää faufaa nämä mteraat omat?» - - £9ttö ftl=
loin clifi ilmoittaunut, n>aan ei ^'enn^t rauffa, Fun
oli fieletöin }a mieletötn, tät)tt>i olla ääneti roaan;
mutta @t)6'jätär, joHa oli tyttären fauniö näfp, n>aö=
taft rceljeeten puhetta, ja fanot: »terme, rceittofent,
t»inäl)ätt olen teibän ftfärenne, äitinne fpmmeneS lapft,
jota ette tunnefaan.» SSeljeffet oubo6tui»at fttä,
it>metteliroät: »no, mifftMö fe oli firroeemarfi por-
iin forroaan pantuna, f tm fe tyttären äiti faifin?»
-" »@e oli »ai^bettu,» felrcitti ©^öjätär, »fufa lie=
nee mifyaSnieBfa3) maistanut; äiti fpEä panetti fet*
rääpuun merfifftj n>aan r;6'Hä muutettiin firroeös
n?arf{ ftaan. @iitä fun faömoin minä täi)fi=aifai=
fefft, ja fuulin äibiltäni, miten olitte petoffe^ta i'äf(t
fotoa jääneet, ̂ imoitti minua4) teitä «Aliloitani näfy*
ba, ja rufoeltn äitiäni, funne la§Bi minut etftmään.
Seita ifäroöibeöfänt ttfemät h)9neleent feräfi äitini
aittaan, teEt ftitä jauhojen f erä emäefaffaran mi*
nulfe, ja neurooi fttä pierettämään ebeltä, niin fe
minulle tien näryttäift. Sftinä te'infin, niinfun neurco
oli, ja fillä tareoin olen npt »iimeinfin tä&fä, ja täöfä
on tämä äitini leipoma faffara teille tuomiftfft -
l>eMä »eljent!»
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roalbeb,teli ftinä Syöjätär, ja roeljet «£foi=
roat fyäntä, jotta tämäfyän tämä onfin meibän ftfä=
remme, ja alfoiroat fobbella f>äntä, niinfun ftfärtänfä
ainafin. Ät)fv)in>ätf)ätt fuitenfin: »miffifäS tämän
nain pafyannäföifen tyttären tänne toit?» -
neefjän tuo fuure^fa talogfa paimenena,» »irffoi
jdtar totme^fanfa, etM tullut fofo tytöstä' fen fo»em=
min pul>eefft. @efo'e> nt>t t9ttö'=raufa6ta ))af)aa oli,
fun ei faanut ebeö njetttojanfa temefytiä; »aan nrin=
Mpä^än tefir fun ei fteli eifä mieli antanut »oimaa,
tapt^t fuunnella n?aan, fuinfa ©pöjatär roalf)el)bella
fufelft. - Sama alfoiFin fo^ta t»eljegten talo^fa
emännötbä ja olfa, niinfun fobiefanfa ainafin; mutta
oifean ftfdren täptpi päircät pitMdn Mpbä eläimiä
paimeneefa metfdllä ja faifenmoiöta maiaaa ndf)bä.
Slamulla »arkain !atmafi5) f)äntä jo ©pöjdtär lv.--
jän fuu^un, ja antoi ftinä ftelen ja mielen Janelle,
että ofaft farjaa paimentaa; mutta illan fuuöfa tuli
fti{>en n>a§taan taaö, ja otti mielen feM Relen jäHenfä
pote. @illä furin eli tpttö monta aiFaa ftinä wel=
jeöten taloefa, ja ©pöjdtär foft !)äntä faifelfa tarooin
roaiaata. §)fftn paimen faffaranfin fun tefi, niin
fimen aina fegfeen afetti, ftil>en roäl)än tabbaöta pm=
parille reaan, ja fen antoi metfddn läbtieefä tptölle.

- @itä parempi oli ©pöjättären itfenfä elää. Oli/
nä"et, fe tyttären entinen ihana näfp bdnellä, niin
roeljet pitimät l)äntä funt filmä=teräänfä, eiraätfä
fieltäneet, jo§ fe niin mitä olift tabtonut ja fe b,et=
6dn »allaefanfa oli. 2öaan paimen=tyttö fun oli
niin riettaan näföinen, !>äntd tuefin olifi Eofo taloon

£itom. tarinoita. 11
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furoaittu, elPei ©^öjätär olifi Fiufataffenfa pitänet fyäntä
ftinä. §)ön feutuina talor-fa ofleSfanfa oli tyttö aina
mieletötn ja fieletöin, etfei mifyinfään Ft)'ennr)t, maan
paimeneen pää^tyänfä, oli täpft^mielinen taaS niinfun
ennenfin. @teKa »alitti aina onnettomuuttanfa, ja
lauleli furuiefanfa:

»Äul'e, ^atiua, fuuftfolfe,
SÖtere, icei6tö=!oin?ufolle,
Äarfoa fatajifolle,
padota paimenta fotif)in!
@i)öjdtdr emäntinäni,
^)al>a »aimo »aitanani;
Äi»et leipoi Ieipi5)tni,
^)aabet paimenfaffaroi^tn:
SÖiilin »eitfeni !i»el)en,
Äara^uttn Falliof)on,

. S)f)befpfd »ei'oft6fa,
g)?fiöfä emon aloigfa!»

SSeljet moneStiKn ulfo töiflä olleäfanfa Fuuli»at
faitumelta tämän laulun, ja oubo§tui»at ftta, Fun pai=
men tpttö metftd fd»efleefänfd aina lauleli, ja fe fo-
tona oCeöfanfa ei Fonfaan »irFFanut mitäudj »aan
etfyän FuitenFaan tullut Reiltä fitä tarFemmtn tiebu^=
teHuEft, Fun oli tyttö beigtd niin ilFednnäFötnen, että
tu§Fin f(eti»ät näl)bdFfenfa. SÖaan muutamana ii-
tänä, Fun ilma oli tyrmi ja felFeä, Fuului laulu niin
faunalta ja »tef)ättä»ä(tä nuorimmalle »eljelle, jofa
ifään Faatoi Faöfea metfäöfä, jotta tefi mielenfä ndf)=
bä tyttöä, feFö fe niin Fauniifla äänellä ffelld lauleli.
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-peitti famafla FaSFen fmFFuun ftflenfä, ja läFft ääntä
Foftti Färoelemään. Äol;ta (öpftFin tytön afeolla lau--
lamaöfa, ja Ft)feli Janelta: »miten, tyttöfeni, metfäsfä
täällä aina laulelet itfeFfeft, ja Fotona et tmrFa mi-
tänä?» - »9Kinäf)än oliftnFin oiFea ftfdrenne,» mafc
taett tyttö, »ja fe on ©^öjdtdr, jota ^ibdtte fifd're=
ndnne, »aiFFa ^etoFfelta n>et minufta oifean naF^ni
ja r-ntoi omanfa (taan, ottaen roield mielen ja Fie=
lenFin ̂oiö, etfen TOoift ifinoittauba teitte. 9Wetfadn
laittaegfanfa antaa FuitenFin aina mieleni ja Fielent
taFaft, että Fappi mun fefymid' paimentaminen, i»aan
iitaifetta tulee taas? Fujan fuufjun mattaani, ja ime
Fielen feFd mielen multa poi£.» - - Äuultuanfa tyttä-
ren pufyeen, »eli jo tunft f)d'net ftfdreFfenfa, ja «ilpft
@t)öjdttdren nneFFauben. ©iina fpleifi, fuuteli nt>t
tyttöä, niinFun ftfärtdnfä ainaFin, maiFFa Fofyta oli
ilFednnäFöinen ja ruma, ja juoFft fftte toifia »eljianfä
fyaFemaan. ^)fan oliroatFin FaiFFi ftina Fotolla, ja
tyttö Fertoi uubettenfa Reille FoFo Fof)tafonfa, miten
l)dntd @nöjätdr oli pettänet ja ftitd (äitien FaiFella
tatuoin Fiufannut. SÖeljet ftfloin t(o=mielin tert»el)=
tiroät fteFoanfa, furFutetten l)dnta, Fun niin fuurta on=
nettomuutta ja »aimaa f>eibdn ta'uttanfa oli Fdrff=
npt, ja htpaftrcat Fogtaa ftta @t>ejdttd'rette. 90?utta
enftnnaFin tuumittiin, miten fifdrelle faatöift f)d'nen en=
tinen näFt)ttfä ja eätettdift, ett'ei b aneita Fotiin tul=
leöfa ©riöjätär taag mieltä ja Fieltd n?eift, Slftata
jonneFin ̂ätn apriFoitua, pibettiin jo femmoinen tuu=
ma, että läf)teä ftfären Fef'Fen päimää paimenesta
Fotiin, pitää ftlmänfä peitoefa feprein ja woirooitella
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miitd ftpeifft, niin tultaift famaefa panette fiif>en anmfft,
että joutuifi ©pöjätär petoffenfa peritte.

Styttö tefifin, futen puf>e oli, ja meni ftnä pdi=
mana aifaifemmtn fotiin, niin ei ©pöjdtdr arman;
nutfaan tutta fujan fuufmn f)dntd maetaan, ja ftHd
tareotn pddft tyttö mielelliend ja fieleHtSna aina yirti
tiin faati. @ielld ft)ft)t> @t)öjdtdr »ifjaife^ti: »mifs
ftfa feefen pdin?dd paimenelta tulit?» " " »^n Mrjt
metfdd fdmelfd, ftlmdni emät fipedt,» »aStaft tt)ttö,
ja »oirooitteli furfeaöti. @ama§fa tulijat iceljetfin
pirttiin, oliroat fdälinnnanfd tpttöd, ja fanoiroat: »frjfe
toft, ftöfo Eulta, tuon paimen=raufan filmille, että pa=
raneiftroat, ja t)dn tt)ö^6'n fpfeneift.» " - @tina fun
et fci^ttpt @t)öjdttdren toisten nafyben n>i!)aanfa nd^b
tdminen, täyttyi tef)bd, futen toifet pt)t)fttt)dt, ja ft)l=
Mifi tt)tön filmiöe. SUJutta tpttö oli waroiflanfa, ja
fanoi famaöfa: »oma ndEr>fi itfelleft, minulle minun
ndft>ni,» niin tuoöfa paifaSfa faifin entifen ndfr;nfd,
muuttui tfyanafft ja fauniifft, roaan ©pöjatär tuli
rumafft ja riettaafft, joten oifeigtanfa oli!in.

@ittd rutoettiin n^t ©tyojdttäreffe foetintoja tuu=
mimaan. Ä^lp pantiin Idmpedmdän, ftlfan atte fai;
toettiin f)auta, jofa taitettiin palamilta termaFfiffa ja
fatettiin lautoilla ftfft ettd Be§tirod't ftind maan, fun
tuli palot alla, ja fauna tielle feM faunan ftllaHe Ie=
»itettiin musta fyaljaffa0), etfei petoeta armattaijt.
9idin te^tt)dnfd, meni faffi «>anl)inta »eljeetd fyaht
maan ®i)ö'jdrtd faunaan, htten ftfdrtdnfd muinoinfin;
mutta tämd empi, ett'ei mufa ldl>tedffenfd, f ano en mie;
lenfd ei laatimankaan n^t fplped. Soifet !uitenfin mi'
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tenfjän tyouhttteliroat, tämä läfft tmimetn fun läfjtfin,
ja rcefjet faimat ̂  antoi Mfiroarfteta roerfaa myöten
taluttamaan, $)ää§tiinpä faunan oroelle, niin et olift
@t)6'jätär aetunutfaan närälle, fanoi: »taota1 leppään
npt panfolle, ja fiitä laitoitte; roaan toifet eStiroät
f en, fanoircat: »astu ainoa ftfär, tiputellen taputellen
ftleätä (iltaa, multaa »erfaa myöten», ja fairoat voii*
meinftn l)i(litt)fft. 9lo fe fun rupeft taluttajoiben ?ee>«
fellä ^iljalteen astumaan, laubat eitcät feötäneetfään,
ja (Syöjätär pubota romahti tulifeen Rautaan. SÖel«
jet famalla falpaftn>at on>en ftinni, ja fauna ftyttpi
tuleen; mutta palae^fanfa !>uuft roielä (Syöjätär f>aus
ba^ta: »tttlfoon minun fiaani: ftrHafta filmiltäni,
piloita formiötani, {»arafoita l^apfigtani, roariffia
paigtani, i^mifiä nouffima^an, ifymieten eloja fpö^
maan!» - @en pituinen fe.

©elitliffiä: l, tSiitui = ntttjt. 2, maanittelee = »iettetee, ̂ et«
tctee. 3, »tftaSmeffa = unl)amte§. 4, fiimcttti mtitua = tcfi ntieteni.

5, fatmaji = feurajt. 6, faijatta =

13.

?)6tii(äifiä tämäufut)tcifta tarinoita on muillafin fanfoilla,
ullonä'i)(ta' Riutan täsfä ferrotulta croamatfin. Jliin on tietääffcmme
vtecntapaifia fertomuffia:

SBiroIaifilla. Äatfo SöerBanblun^en bcr itdcBrten djlnif^en @e«
fctlfd)aft ju iDovv.it, 8»citer S3aitt, brittcs fieft, (tiouja 76-93 ,,S5er
ftanfbarc Jftvftcnfobtt," nritjjetBeift »on S:r 5?r. Äreuj.

Unfitrilaifilla. l Äatfc Stier, Unjarifd;c Sölär^en unb ©agen,
Sertin 1850, 9l:o 4, ftreuja 28-34, ,,3)a« Heine 3ou6erpferb." 2,
Äatfo Ätetfe, SJlävctjenfaal atler Söötfer, jiueiter SBanb, jtrouja 31-36,
,,SDie gläferne
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meinfin. SÖetel)inen (illoin pafajaa »ebeetä, fanoo
funinfaalle: »mi lienee fobt&faft fyntpmjt, jo6 fen an'
nät, minä finut la&Een täetä laucoinefi; muuten -et
pääfe find' ilmoisna iMna, Fuuna EuUan^rcalEeana.»

- pietti funingae mieleöfänfä: tun ollee J) fyerooi?
nen roarfan faanut, fen minä annan; joe lienee lefymä
roafan2) faanut fen minä annan; lienee lammas
icuonan te!>ni)t, fen minä annan.» Supaft antarcanfa,
mi lieneefin fotana Janelle ft>nt^nt)t, niin pääfi lai=
»oinenfa taafen liiffeelle, ja tuli fotiinfa. @ieUä
nainen tulee roastaan l)äntä, Mft^roarrella poiFa, toi;
fella t^t«r, ja tern>e£)tii ilomielin mieätänfä. (Siitäföö
n^t funingas oli fytmnllänfä, fun naifenfa lapfta oli
faanut; roaan ei ?on>in?aan al'a l)9roä olla mielestä,
fun muisti SSetefyifelfe antaman fupanfa, Mn?t fure=
maan fitä, fun nt)t ainoat lapfenfa fille piti antaa.

- Sit)än naifellenfa fuitenfaan »irffanut mitänä,
meni itfeffenfä metfään, ja rupefi fai»aman Rautaa,
moifiin maidin peittääffenfä lapfet. ^)auta Eun oli
roaimiS, laati ftit>cn pienofen pirtin, jof)on fantoi fai^
fenmoiota ruofaa, ja pani finne maan fpbämeen lap=
fet, jotfei 2Öetel)inen faift.

@ipä faufaa ollutifaan, niin tuli SSeteI)inen fy--
f^mään funinfaalta: »jofo& annat, min toitotit?» -
©iitä funingaö ehbottelee l>en)oifen »arfan, fen an<=
taift, waan ei t)uoii 2Bete£)inen; ehbottelee lehmän roa=
fan, roaan ei ota fitä; tarjoaa lampaan rouonan,
toaan ei tppbr; SBetefyinen fiil)enlään, pistää n?aan
niitä naifen faanel)eita. Äuningaö ftlloin ogtaa fp-
läetä poi'an ja tyttären, ne tpöntää SÖete^ifelle, omi=
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anfa ei anna. £>ttaa 2öetet)inen ne, ja läötee fotiinfa
roiemään. Äulettaee[a f9(99 fitte: »fun ollette3)
FuninFaan lap[et, [anoFoo, mi maFeiSfa maFein on.»

- »@e on mafeiöta maFetn, me[t», fanotroat lap[et.
»SDft permeistä permein?» Fr>[i)i 28etef>inen. -

»@e on pefymeigtä permein, J)6'i)l>en=pieluS4)», »aö=
tafwat taafen lapfet. - - »SJJipä on Fomiöta Fomin?»
- »Airot». - »SKiFäö FarFeieta FarFein?» - »

n>a». - " »dftte oleFaan FuninFaan (apfta» (anoi
te^inen, roet linnoille taFaft, ja rupeft FuninFaan oi=
fetta la^fta etftttelemäan, mi^fa oliftroat. 3o oli Fai=
Fen linnan etfitelltjt, la^fta mittaan löytämättä'/ niin
meni »iimein pajaötaFin fatfelemaan. @iefläFään ei
oCut mitänä, roaan palja vupeaa paFifemaan, (anoo
SQSete^ifeHe: »pt)l)ät, ar'et on Funingaö minua taFonut,
en ̂ uoli, joo fanonFtn. Äun ottanet oIFa^äilleft, niin
mif)in Fofyti Firroomten, [tina etftttämäft o»at». -- Dfr
taa ftitä SBete^inen patjan oIFapäillenfä, lähtee fttä Fan=
neFftmaan, niin jo palja Ftrpoaa ol'alta, ftiben putoaa,
Fuöfa lapfet oliroat pettogfa. SJupeaa Söetefjtnen fiitä
Fol)ti maata Faimamaan, niin lottaa [teitä juoneen,
ja fen f^bämeötä poi'an ja tyttären, joita [teliä pi=
betttin piiloe[a. Dttaa ne [r)liin[a, ja lähtee roiemään
Fotiin[a. 9ftat!alla puhuit FuninFaan potFa »tejd'1:
Ien[ä: »Fun taattomme, mammomme Fobiöta meitä olet
fuleteHaF[eft ottanut, niin tapa rutompaan eli anna
ruoFaa». - - »SRo, mi on maFei^ta maFein?» Ft)[9t
SSetef)tnen. - - »@e on maFeieta maFein: maammon

matto». - »9Wi on pefymetötä permein?» -- »5D?aam=
mon [li». - »SSÄtFäS Foroi^ta Fomin on?» --
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paäsFö ftimin lentäjät, jai'otn juorftjat tylitfe ei tyin=
päritfe, paitfe eiFä pääilitfe». - f»oiFa famalla tefi
[en, ja loi piin jäTettenfa, niin fiitä Fot>oftFin pii=
roaara tairoaalle, joFa tuFri 28etef)ifeitä tien. - @e
Fun ei pääeftyt ftitä tylitfe, jäi »uoren juurelle feifo^
maan, ja (anoi fitutufftefanfa: »oltfifo Fotinen FuoFFa,
tienoilla talonen taltta, tien mä taf)än tienoaiftn, lou^
Fon laajan raitroaijtn». s})alaft afeitanfa Fobieta Fäi)=
maan, ja tuli (teitä FuoFFanenfa, talttanenfa taafen
n>uoren luoFfe, jo^on teFi niillä afeillanfa louFon,
pääötäFfenfä ̂aFenijotta järectä. -" ÄuitenFaan ei
uefaltiinut jättää afeitanfa tielle, maan rupeft niitä
maahan peittämään, panenpa niille Fuoppaa Fai=
tcaeefa, rupeaa tiainen puuöta laulamaan:

»£ii, tii ti aittani,
SBati, Ftitt luarpui^tant:
UFFo peitti peittofen,
9Jlina f en ftitä nä'in».

»3Öoipa l)äji)ä, mitä paFajaa», fanoi 2Öetel)inen,
»pitää FuoFFa ja taltta juoffuttaaFfeni Fottin, muuten
ne FuFa täältä löytää». Säfft niine afeinenfa l>eti
Fotiinfa, roaan joutui fteltä taaö paFenijotta ajamaan,
faaroutti ̂ etbät roiimeinFin, ja eöti paFenemaeta. £)tti
lapfet ftitä Ferallenfa, ja »ei Fotiinfa, joefa aFettiin
elää, niinFun ennenFin. 2!tyttö mielttyty SÖe^^ifen luona
elämään, a^aan poi'a?ta on fiflla oleminen icielä en=
tietä iFämämpi, etFä tiebä mi neurcoFft, että pääftft
paFaon taae. SKenee muutamana iltana fttte taFa=
meräjälle istumaan taa^, niinFun ennenFin, ja faapi
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ftinä tfä»i6fänfä itfemään, niin tulee le»eäpää, muSta=
Faubtana monni 5) »eräjälle, ja (anoo bänelle: »jofo,
poifafent, läbbet felfääni?» - »Sofi läbbenEin ja
mielelläni», »aStafi poifa, »»aan olifi minulla ftfdr^
fin otetta»a». - »^Jlo, juoife tuomaan», (anoi mo'n=
m, »»aan elä FauFaa tt>imn)ttefe». - »SÖuotafyan 6)
roa'b.d'ifett aifaa», [anoi poifa, ja juoffi famatSfa Söe=
tefjifen pirttiin. Siellä taae t^ttö ja SÖetel)inen 9^
tend mafaaroat, niinfun ennenfin^ »aan poifa (tfdrenfd
fifaltaa reunalta, tufutaa »af)dn ^ddtd häneltä, ja
!antaa f^liöfänfä »erdlälle, joöfa noustaan monnille
felfddn Ijett. @aa^i nt)t monni juoeta jötJöttelemäan,
ja neu»oo felägfänfä ic^tujoita: »fun nabnette
biStä tule»afft, niin buubaiofaa minulle». -
fau'ae »ield fer'ett^fädn, fun alfoi jytinä jdre
fuulua jo, ja ^oifa fun fatfafyti ta'affenfa, ndfi jo
SSetel;ifen tule»an, ja buufi b,abi&fdnfd monnille: »jo
tulee!» - - »d"lföo'{)ätt bdtaetfö», »a&tafi monni, »ot=
tafoo fyarja Räntäni alta, iuofoo fe jäTeile, ja fano=
foo: »tullol)on |arja=»aara, fol)ti tai»a&ta fof>otfo,
etföi)öt pääefö fii»in lentäjät, jal'oin juofftjat plitfe
ei pmpdritfe, ^»ditfe eifd päällitfe». - .v.uten neu'
tpottiin, ftten poifa tefifin, ja ftita nouft l)arja=»)aara
moinen l^eibdn järellenfd, että »äfjäitä taitpaöslaFea
foefi. Soutui jo äöetif)inenfin jdrestd, »aan et pää6=
f^t ebellenfä, ̂ arja=»aara tuffi tien. ©anoo fiitä
icib,oiefanfa: »oliftfo fotoinen fuoffa, tienoilla taloi=
nen taltta, tien md tähän tienoaiftn, (oufon laajan
rai»oaiftn. s])itdä fdpbaffeni fotoa fyafernagfa». -

taaefin fotiinfa, tuli fieltä fuoffanenfa, talt=
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tanenfa määrän luo tafaft, ja tairoot loufon niillä,
joöta fopi fulfemaan lämitfe. Stupeft fttte l;autaa
fairoamaan, jofyon afeet Mtfifi, roaan tiainen laulaa
puueta:

»£ii, tii tiaiötani,

SSati, futi t»arpui£tani:
llffo peitti petttofen,
Sftina' (en fiita' nä"tn»,

elciroäa, mitä pafajaa!» fanoi SBetel)i5
nen, »pitää roiebätfeni fuoffa ja taltta fotiin, muu=
ten fe ne Mle ilmoittaa». 2ll'aö juonta taas, min!a
ennätti, Eottinfaj roaan palafi fieftä pafenijoita uubel;
bettenfa ajamaan. So faaroutti reitmeinfin, niin $>uifc
taa poifaa Mbeötä, fanoo: »joo rcielä Ferran ̂ cCrn--
nette, niin fpön». palataan fiitä nt)t Söetelnfen luo,
niin fifär rupeaa pätien f erä elämään, niinfun ennen y
rcaan poi'a6ta on aifa fa^ta ifätcämpi t»aan, eifä
ttebä Euten ofla, miten elää, fun niin on fama;

lata f>äneötä. Diivan muutamana i)önä taa§ tafa=
reeräjällä ttfemäöfä, itfee ftinä, itfee, itiin tulla lipote
taa repo ^änen luoffenfa, 1 9(99: »etFöö fäl>tift fel=
fääni?» »2o!i raaf)binfin lähteä», rotrffoi poifa,
»roaan olift fe pfofi otettawa. SÖuota täöfä, niitt
Mi) n ^afema6fa». - - JRepo lupaft tauottaa, ja poi!a
Biirel)tt ftfärtänfä {»aFentaan. Sulee pirttiin, niin m*
peaa ftfärtänfä 2Öetet)ifen reunalta fifaftamaan, niin^
fun ebelliftnäfin Bertoina. v£>aroaapa tpttö, niin et
enää lä!»tifiMän, maan roeli ottaa f)änet röäfifeltä ja
fantaa tafa=»eräjälle, jo§fa noufemat rerooHe felfään.
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fa neurcoo taaS repo fefd'£fd'nfd olijoita,
fanoo: »fun nainette SBetefyifen tuleman, fanofoo
minulle!» - »Äo'el)an juosta »aan», ipirffoi potfa,
»ftyöd »arottamme, jo§ ndfi)9 fetd tufercafft». -
»$)r;fr;telfdd fttte feFä6fd'ni», [anoi repo, ja läfft juosta
tmliötdmädn, min ennätti; mutta fumtmnfin tulla f»a=

tcotti jo Söetefyinen jaFeötd', ja potfa l)dbigfdnfd l)uufl
rmofle: »jo SÖettfnnen tapaa». »pantani alla
on tuhtffet», neureoi repo, »£)eittd!d'd ne jdTelle, niin
ftitd£)dn nä"ette, miM tulee». - ^)oifa loifin tuluffet
jafelfe, futen neuroo oli, ja ftita' tuli famafla niin
Hirmuinen, tulta fdil)!drn)d foefi f)eibdn ta'aEfenfa, jotfet
pd'de.fr;t SSete^inen mil)infddn. 5t?t£)d'n fttnd, ulijt
fun ^uffa fos>!en rannatta; roaan et tainnut pafenU
joitte mitdnd, oliroat jo toifetta puolen foefegta.

Sidfjtrydnfd, etfei Söetel)ife^td endd' pelfoa ollut,
nouft potfa ftsfonenfa rercon fel'ci6td, ja laati fii^en
ttfettenfd ̂ vionuffet7), jotsfa rupeftroat r;litend afu«
maan, ntinfun fobigfanfa ainafin. Sonfun ai'an fu*
tuttua; fun oli taloutenfa l)r;tt>d£»ti jdr'egtettt)nd', tuli
^uffa pot'an uutta afunpaiffaa fatfomaan, laati ter=
meifet poi'atte, ja fanoi: »jo pddftt tdl)dn, poifafent,
etföS ottaift minua ftfa=fumppaliffeft?» - »So pd'd'=
fin nnimeinfitt», roaataft poifa l>ufatte, »tule »aan to=
toeriffeni, mttofampi on elääPfemme». - (gi aifaa=
faan, fun tuli monni famatfe, terroefyti poifaa, ja ft)=
f^i: »etföö ottaift minua fifa=fumppaltffeft?» - »Sule
vcaan», »astaft poifa, ja otti mönninftn. SBiimeifft
tuli roield repo pofatte onnea totroottamaan, ja pr;rft
(»dnfin fifa=fumppalifft. - »Sofiaan mielelldniftn ft=
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nut otan», fanoi poiFa, »finäfyän minut 3BeteI)tfestä
pelaf-tit, niiniä afu m)t täällä mun tomerinani». -
©erään fttte jonFun aiFaa r>btenä [tina, niin Futfttu
poiFa Fifa=Fumppalianfa, ja lähtee niiben Fera Ftfaa=
maan metfälle, Sortopa ftlfä aiFaa juoFfee Fo^Felle,
ja rupeaa ftiben muroa (uomaan. Suopi, luopi tyfeä,
niin tyrmtyt) jo FoeFt fd'f)aja'ma'ötä, ja 2Betel)inen pöiäjt
FoeFen poiFFi tptön (uoFfe. Ddaan [tina |)oi'an ta=
Io6fa, ma'ataan, folutaan fen pöta Fwni mieg ja nainen
r;t)be?fd, »aan pdtroän tuttua muuttuu 3öete!)inen neu=
laffi, jonFa tpttö ^tötad feinän raFoon piiloon, ett'ei
»eli löptÄift. SfuIeeFin pdin?d'((a weli metfdftd Fotiin,
ja tuo Fifa^Fumppalinfa pirttiin, niin nämä fyett a(=
Fareat FiöFoa, repiä feintd, ja etftttelen?dt joFa pai=
Fan. @titd pefdötijQ jo tyttö, fanoo roeljeHenfa: »Fiel=
l&$, »eiFFo, noita Fifa=Fum^|)aliaft, ren>itteterodt feindt
pirtistä'.» - SSeli ftttoin MeFee Fifa=Fumppatianfa
ftimolla olemaan, ja i)e afetturoatFin paiFalla, Fä^rodt

gfdnfd tötvtmaan louFFoon.
Suteepa f)uomei^=pdin?d, niin poiFa famatfe Fifa=

nfa lähtee metfdfle, ja rciippr; fiolld r>ötd.
- ©iFft aiFaa muuttuu SBete^inen taaö jäYiuVnfa,

ja elää' tyttären Fera totena, waan päivän tuttua
»eittää l)änet tyttö neulana maFutt=tt)aatteiftn, jotf=
eiroät Fotiin tulijat löptäiff. 5D?itä6 ollaFaan; »oiFa
Fun palaft metfältä, Fifa=Fumppalille taafen Färoi 2Be=
teljifen ftaju Fuonoon, ja alFan>at Fi^Foa pelmuuttaa
maFuu=n)aatteita. Dubo^tuu jo FuninFaan poiFa, Fun
fillä tawoin telmetään, miFä n^t tyt)nä on; reaan

taafen ruFoelee »etjeänfa, fanoo: »Fieffä noita
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telmämä£tä», niin »eli puhuttelee Bifa^Bumppalianfa,
Funne faapt fyeibät fti»ofla olemaan.

Elettiinpä fyucmeifeen, niin poifa niin iMän meni
Bifaamaan metfälle, ja »aeta toiefa päi»änä tuli to=
roerinmfa fteltä Botiinfa. @tfär ftlloin fyeitäBfe läft=
maan 8) ja puettu furBeafla äänellä: »työnnä, »eiF=
fonen, ftfa=fumppaliaft i)^beFfän rautaifen oroen tafaa
minulle mcibetta fäi)inään, minuefa tauti foroa on».
- ^)oifa hm (uu(i ftfärenfä totta puhuman, työnnä^
|i)tti famalla fifa^fumppaltt moiteen bafuun, ja itfe
jäi fairaäta fatfomaan, joS tuo mitä tarroitfeift. SSaan
tu§Bin olimat f'ifa=fumppalit t)I>beffärt rautaifen o»en
tafana, niin oroet itfeetänfä n>ierftf)e Biinni, ja »oiteen
fyöBijat .jäiroät ftnne. - SÖetel)inen (illoin tuli jäl'els
lenfä näfpreitn, tarttui pottaan fäftn, ja [anoi: »joS
lienet roiifon roiifaf^tellut, et ainaBaan minua enää
petä, nv)t mä ftnut fain fpöbäffent». - ^Rumetaan
poiBa^rauBBaa tuBoamaan. @ifär lämmittää rautaista
f^lpä, ja Söetef)tnen »ie poi'an lö^lp^n, että ofifi pa«
rempi fyöbäBfenfä. -- Äifa=Bumppalit (tila aiBaa pv>r=
Biroät r;^beB(än oroen taBaa poi^, BoBeroat Bt)nnt)^ten
alatfe Bairoaiba Botiinfa, »aan »ielä on neljä o»ea
ebegfä. Ottaa jo 2öetel)inen poi'an Bäftinfä, [anoo:
»jo olet pehmeä ft)6'bäBfeni». SJJutta Baarne 9) t^tuu
faunan Batolfa, laulaa (teitä: »Bfung, Blung BuninBaan
poiBa, pttBitä »ä^än roielä aiBaa». ^3oiBa filfoin
r9Ö§tät)tt)r; Söete^ifen Bäptä, jotta tulift »iiror^Bettä,
ja pujahtaa latr-oille paBoon; »aan SÖetefjinen ottaa
!>änet fieltä taae, ja Bäriftää ft)öbäBfenfä. kaulaapa
toifegti Baarne faunan päältä: »Fhmg, Blung Bunin=



176 12,

Faan poiFa, pitFitd fyiuFan aiFaa, jo oroat !tfa=Fumpi
palift nnrätan pddSfd». @iitd rupeaa poiFa SÖetes
I)ie»td uubelfenfa roaStuötamaan, ja Pimpuilee fydnen
Fijnfiefdnfd, Funne pddfee mtimeinfin irti. - So Fui=
tenfin Mrtötäd SÖetef)inen taaö poiEaa fpöbaffenfa,
nostelee f)dntd' faatioiöta w)-y t»aan ftifjen joutuiroat
ftfa=fitmppa[itfin jataan, ja tä'r;ttiwcit faifft 2Betef)i=
fen päälle, jonfa reTOittelittdt palatftfft. ^)cifa pdä'^
tr;d'nfd' fpöjdnfa' foprieta eläroänd, ft)tt)ttt tylyn tuleen,
ja ftind' SBetef)inen paloi tu{)'a?ft; »aan pcifa liitteli
fifa=!umppa!ianfa, eifd tiennyt miten Pestaa beille fitd,
fttn I)e femmeifeöta peloöta fednen pddöttrodt. laatii
l;eitte pibot, ja fpöttdd, juottaa fultaiftöta, I>opeift6ta
aötioieta faifenmoifella ̂ »deti. ©itte futfuu ^eibdt
taa§ !erallenfa, ja Id^temcit ntetfdlle ftfaamaan, ntin-
Fun ennenfin.

^eibdnpd ftelfd olte^fa ottaa tptdr fetilan fd=
teenfd, ja lähtee feulomaan tul)!ia f^Iptjn, lö^tpiftfö
tuolta SSete^ifen jalfid mitdnd. @euloo, feuloo
tul)'at tarfaöti fatffi, niin lö^tddfin 2öetel)ifen luuta
muruifen, fantaa fen Fotiinfa, ja peittdd roeljenfd pie^
lufftin 11). Suleepa rnelt metfdltd, ja on didötd lvi'-
femife^ta »dfpfftefd, niin fyeitdifen muoteellenfa ma^
Faamaan. @iind Fun oli 8Sete|ifen luu piehtPftöfa,
fe meni pot'an ma'ate§fa padota larcitfe, ja poiFa fti=
ben Fuoli. Suli [illoin ftfdr, jo!a »arftn oli w&
roillanfa, nosti meljenfd vuoteelta ja peitti ruumiin
maahan, Fo^taen ftten SÖeteljtfm polttamifen. SDtutta
Fifa;Fumppaltlle tuli jo iFdtod ifantadnfd, Fun etn>dt
Fotmaan fydntd ndfjneef, ja fairoat ^dnta f^aFemaan,
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miefd tuo olift. Söiimetn fteltd taalta etftttydnfd, fai=
»at jo »ainun maasta/ ja juoffi»at fttd ifdntdnfd »ai=
nua ftlle paiffaa, jofyon poifa oli Dubattuna, Eu&ta
maata »df)dn fai»ettuanfa, !6't)ft»dt ifdntdnfd fuok
leena. 3!uli ftllotn f)dtd .Reille, ar»eli»at fesfendnfd:
«milläpä fydnta m)t nrirettamme, ifantddmme, eloon
fe oiift faatan?a». "- SÖJitdö fii^enj otetaan ruumis
fatfeltarcaffi, ja fun ndl;bddn SÖetef)ifen luu fuolleen
pddefd, arroataan jo, millä furmalla poifa on men=
ni)t, ettd SKeteJ)ifcn luu fen on tappanut, ©anoi is--
n>eri(lenfa monni: »panen pddni taajan luuta !of)tt,
joefopa ftil;en menEöön», ja Fallieti padnfd fuolleen
pddtd rcaöten. ©iita luu foftta f^ppaa poi'an pdd^tci
ja menee monnin padfidn, jofa famasfa fuoleej mutta
poifa nmioaa eloon, fanoen elpt)eöfdnfd: »uf) f)ul>!
fun roiifon mafaftn». - " »Sliin teit, tfäntaifemme».
n)irffoitt)at i;uffa ja repo, »»aan meittd padoitta fun
oliftt ollut, oliftt ma'annut ifdfi». - - ©anoi ftitd f>u=
fan poifa: »panen pddni monnin paahdu, joefo ftt;
^en menföön», ja painot padnfd toifen pddtd »aSten.
©amalla 2öetef)ifen luu taag noufee monnin pädetä fyfc
nen pddljdnfd, ja l>uffa fiitd fuolee, »aan monni
tointuu uubellenfa, »irfoaa jo eloon. 2lra>elee ftiben
rewon poifa, »olen ollut nriifaS moneefa paifac-fa,
jofo nv>t »oinec pddni mennä». - - ifaefeuft maas
l>an pelanflenfa, ja painoi pddnfd ̂dnfin fyufa,; pddtd
»aöten, »aan fun rupeft luu ^ppddmddn l)ufan pdd^=
td, »dietil>e »d^dn, niin luu ftitd meni fuureen pe=
tdjddn, ja fe fuoli. »Äuolfoon, on^an toifia met=
fdsfd!» fanoi repo, ja oli ^»illdnfvi, fun ei Janeen

Sitom. tarinoita. 12
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Mtyntjt. @ittä roirfofi fyuffafin elämään, ja meniroät
faiHt ifäntänfä !era fotiin, joöta otettiin ftefo feu=
raan, peitettiin foti auttofft, ja lähettiin totena ae=
tumaan5 pitäifi nt)t rcanbaan fotiin ofoiteda.

Äotrcan fufettuanfa, näfiroät ebe£fänfä firfon,
jofa niin on roanfya jo, että fatto !aiffi jäfätäsfä
om^t. SSJZennään^ä firf!oon, fatfotaan ftfuötafin, niin
täällä yayyi on, funi firfo^fa ainafin, ja fafjt
tyenfeä Sumalata rufoelee. Dn, nä'et, poi'an tfä ja
äiti jiinä ru!oelemaöfa, n)aan niin on>at wanl>oja jo,
että toinen polttaa rcärttinän nenäSfä, toinen fä»^n
nenäSfä tulta työtä tel>be§fänfä, eiroätfä tunne enää
lapftanfa. - Äuninfaan ̂ oifa ftlloin ottaa elärcätä
n>että, »alaa ftllä roanlmffta, niin ftrfasturoat f)eti,
muuttunsat nuoriFfi ja fauniiffi, niin!un ennen mui=
noinfin, ja tuntemat fama^fa lapfenfa. Säötäföö nt)t
ihastuttiin, fun toinen toifenfa tunft, mentiin t>f)tenä
faiffi omalle linnalle, joöfa ^»oifa taatoflenfa fertoi
faiffi tt>aif>eenfa, fanoi: »minä olen jo ftöFont pään
fautta oKut manalla». - Äuultuanfa fen, «nl)a£tui
taatto, että panetti tyttärenfä meräjälle, ja ammutti
puuäfiHa 12) fuoltafftj waan fifa^fumppalia ft>ötettiin,
juotettiin FultatftSta, f>opeiftöta aötiot^ta, ja htntn*
5aan poifa rupeft manl>empienfa linnoilla ifännö'i=
maan. - 9Äin lienee elettt)Fin. ~ @en pituinen fe.

©ditijfftä: l, ctlee = (ieiiee. 2, »afcm = »ajtfaiu 3, elhtte -
lienette. 4, ptehtg = pään=a(ut\ 5, inöimi = Icntto, (arf>u. 6, w\te^

taljan = otctaBan. 7, Jucnuffet = pienofet fiuoneet. 8, läfimään
= fairaetamaan, vcfi"laan- 9' fdätne = fcrppi. 10, faatioista =
buufutsta, »uffui^ta, 11, pielufjtin =^ pächualaiitin. 12, puusftila =
tpftdä.
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il. f>är'<w foftmSta fyntyneet .fottat

SBuoffmtemeltä.

ii u!Fo ja a!Fa, ja Reiltä FaFft Faunista lasta,
poiFa ja tytär; maan Fuolircat r»anf)emmat, ja roeli
ja ftfär orrcoiFfi jäimät. @ure»at Fuofletta aiFanfa,
niin fanoo »eli: »labteFäätnme, p!o, wl'o§ Mn>ele=
maan, eif>än auta Pätfe fureminen.» Spttö
tuumaan, ja lähetään tyfjbeSfä, astutaan tietä
ten. Sulee fielfä ^)af)olainen ̂eitä roaetaan, fanoo
tt)t6'(le: »etft fina päätäni.» ^)oi'alle fanoo: »ftnä olet
roalmiö f^öbäffeni.» - £ä£täfö'6 {)ätä rauFotöe! vltfti
t^ttö, etfii $paf)olatfen päätä, et to^bi »aStttötella; »aan
poifa ft(I'aifaa rufoelee Sumalata päästämään mielä
pal>an miehen Mfte>tä, joKe pistää uni=neulat Formin.
©e ftitä nuffuu päätä etftttäeöfä tytölle fi)(iin, ja
afetaan neumotetta, miten pafoon pääötä. 9läf)bäänpci
l)ärM tairoofetta, niin rufoellaan fitä awufft.
(anFeaafin ftttä I)ärFä f)etbän eteenfä, fanoo:
faa felMäni, fyfätMa |)af)olainen mättäälle nuf!u=
maan.» - £t)tto famaöfa fpfääfin |)af)ofaifen ft)=
liötänfä, peittää ftänet mättääCe maFaamaan, ja nou=
fee roeljenfä Fera {jäbälle felFään. Säfjbetään ffitä
mjt ajamaan, mennään, mennään, min Fer1etään, niin
tulee tulinen Fo^Fi eteen, rcaan ajetaan ftttaFin pääl=
litfe, ja päältään toifefle puolen. @iinä »irFFaa
fefäefänfä tetujtlle l)ärFä: »ottaFaa {)uin>i Forma^s
tani, ftttjaltaFaa fiflä maata, niin tulee teille f>uonuF=
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pelfoa ole.» - Sulifin illemmalla poifa f oriin, niin
paholainen taafen farfmaan peittäi)tr>i, »aan tyttö
meni roeljeänfa tun?an oroelle »ahtaan, fanoi: »fär>pä,
roeiffofeni, jauhoja tjbbeffdtt lufon tafaa aitalta, minä'
en joutaift, roffa=pata fiebuu.» $)oifa ftlloin Idän-
199 onnelta f)eti, lähtee jauhoja tuomaan, ja foirat-
faan eircät bäneöta jaa, la'f)temä't jcilfeen; maan ftfat
oli ebelta ftnne lei^apalaa luonut, fafapalaa luonut,
lihapalaa luonut, niin foirat niitä ja'ä'wä't ft)6'mää'n,
eiruät muiötafaan ifdntanfä fera aitalta tulla, ftnne
falpauturoat. - Stulee pirttiin poifa, niin
nen jo Mppi rcaötaan ftella, fanoo hänelle: »
mtö lounaaffeni3).» - ©anoo poifa: »fun n>iefa' fp=
l^n ennen faiftn lämmittää, pehmeämpi liha tulifi ft)ö'=
bäffeft.» - - »9io, mene, ruttoon4) lämmitä,» ärjäft
paholainen, waan et antaift ftafo, fanoo: »fitä ftinä
lämmittelemään, fi)ö rutompaan poi^.» - £a£ft fuis
tenfin paholainen, ja poifa ottaa firroeen, lähtee ha(=
Foja hiffaamaan. - - Jaffaa fteflä, hiffaa, niin lin=
tunen ylhäällä iimaefa faufaa: »(eiffaa, hiffaa pui=

taff rvielä »ähän aifaa, jo oroat foirafi fahbeffan
lufon tafana.» - $)irtie.fä taaö ftefo pafajaa ̂ )a=
holaifelle: »tuota tuohon halfoja päästit leiffaamaan,
fun et rutompaan fpönr^t, roielä pääfee Fäffötäft.»
^)oifa ftllä roäiin haffaa t)hä, (eiffelee puita ulfona,
niin lintunen taafm laulaa ilma^fa: »leiffaa, (eiffaa,
poifafeni, wielä »ähaifen, jo oroat foiraft feitfemen
lufon tafana.» STuIeepa ftitä jo ^)al)o[aineu, fanoo
pofafle: »etfö rutompaan joubu, en minä ftmta M=
fefft päiroää pannut taban balfoja leiffaaamaan.»
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&uoe>fa lauloi taafen lintu fyiliafempaan iltna£fa: »al'a
panna, poiFafeni, Frjlt) lämmetä, jo oroat Foiraft Fuu=
ben luFon taFana.» - ^)oiFa ftitä alFaaFin panna
tylyä lämmetä', ja lintunen aina Ferran toifenfa jäl=
Feen lauloi: »aPa joubuttaa Ftjfyä, al'a uuni rturoo=
telia, afa mettä Fantaa, afa maetaa laatta, al'a päalt
täft ritfua, jo o»at foiraft »iiben, neljän, folmen,
fa^ben, t)f)ben omen taBana.» Äplp fun ftflä tamoin
joutui mttmeinfin, Mmi ^)al)olainen fpömään poifaa;
waan foiratfin fama^fa pääftn>ät jmimmeifen lufon
tafaa, tulimat f^l^tjn, ja fifalfucat ^)al)olaifen Ijalfi.
- @anoo ^)al)olainen Foirien reivitelleefä tptöde:
»finä ota toral>ampaani, fiflä piirrä reeljeft päätä,
niin I)än !uolee; »ie fiitä l)ammaö lampiin, niin minä
uubeöenfa roirEoan.»

^)ani jtfär fen mieleenfä, otti !i)h)etä ̂ )af)olaifen
torahampaan, ja ftflä i»eljenfä päätä piirtää, niin fe ftitä
fuolee, ja roiebään maahan, Funi ruumis ainaFin;
n>aan torahampaan Fantoi tt)ttö FäöFpä myöten lam=
piin, niin ftitä Spafyolainen rotrFoft uubellenfa, tuli
taafen elätmin. Äoiratpa Fun Fotrcaan etroät nä'e
ifäntäänfä, Fä^pi Reille iFäwäFft, ja faaroat etftmään,
mi^tä tuo löt)tr;if{. Söiimein fteltä täältä etftttt)änfä,
tulemat FalmietoonFin, niin fteltä l)aju noufee Reille
nenään. Äain^oiroat ftlloin ruumiin njaagta t>lä£)äFfi,
ja nuolimat, nuoliroat päätä, Funne meni £>antpaan
^aaroa umpeen. @iitä re»ertr;i jo poiFa uubellenfa elä'*
maan, fypppäft pläl)äFf{, jafanoi: »of) of), Fun roiiFon
maFafin!» koirat fiifjen roa£tafttt>at: »mielä oliftt wii;
fomman ma'annut paf>oittaft Fotrittaft,» ja pwf>uiroat
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tfdnnäHenfä, miten $pal)olaifen torahampaan f>änen
pääötänfä Ior)f{tt?ät. £ä6ta arroataan nt)t afta, ettei
ftöfo fe on faiffi laatinut, ja mennään pirttiin, joöfa
renntellään ̂pafjolainen ja fyänen morftamenfaj maan
itfc fytyöbptäätt fyörtfäfft, parataan partfafft. @iitä
eldmddn pädetään. - $poifa fpöttää, juottaa, iviot
nanfa pitad foirat iMnfd. - @en pituinen fe tarina.

@ctiti)ffiä: *) Jmonuffet = juoneet, l, farftnaait = fiöan alle
!ucp))itait. 2, Iuotiit)e =: rurocttitn, aCcttiiit. 3, tounaaJfeiu = mm*
finaffeni, pätoäfltfeffeitl. 4, ruttcoit = »aleen, pi'ait, futfetaau.

III. Ottilft muutettu

(Snnen aifaan, mifd fen endd muiStaafaan, mil*
loin fe oli, fai $J)er?eIe Buninfaan poi'an »altaanfa,
joöta te!i itfeflenfä' fyerooifen, muutti fen femmoifeffi
oriifft, jofa ntljd fertaa l)i)ppdft maan, niin roirSta
matfaa oli te^tp. @ai niin tfddn ^I>ben ferjdldtös
pofan funtnfaan »ällän afaifta ttfellenfa, ja fen pani
oritta ruoHimaan, niintun renfi=poi'afft itfellenfd.
^oPan piti afua {jerootfen fanfa r>l)begfd ja fatfoa
fttd f)pmd^ti. SJJentpa itfe ifdnta fotoa, minne Ite^
nee mennet, niin fielfi ldl)tieöfdnfd, etfet fyengen fyaafc
tolia faa mennä f)dnen l>uoneeöfanfa Ed^mddn; mutta
^dnen poifeSfa olle^fa pu^ui orit poi'aHe: »mene lvi*
tenfin ifdnndn l>uoneefen, jojopa fielftfin, mutta elä
foöfe mitddn, »aan fatfele tarffaan faiEEi, ttebuStele,
mitä fiefld on ja mitä ftelld fuuluu.» - ^)oifa teft,
minM orit Möfi, meni ifdntdnfä fyuoneefen, ja ndft
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(teliä paljon fumniia faluja ja aineita. £)(i ifo fam=
mio täynnä rcertä orcen pieleöfä. ©emällä näft fuu*
ren (uminattoman miefan riippuman naulasfa. &at--
fat)ti ar!fuun, jofa oli nurfan Iou!oefa, niin (tina
oli i)J)be6fä Fomero£fa t»äf)äinen pieni Finn, toi*
feeifa Ijamun ltyv>a, folmanneäfa malja täpnnanfa
reetta. - Äol>ta poi'an ftefla' Fa'i)tt)ä, tuli jo $per*
fele fotiin ja tjmmcirft fyeti pofan Moneen {ycinen
Ijuoneesfanfa, niin torui ftitä armottomasti poifaa:
»lifimaitfe että päafet f)engiöfä,» [anoi, »rcaan M^^
pa'g toinen ferta, niin ftmtt paf)a perii.» - @illä
fertaa poifa fuitenFin pd'd'ft nt!oitfftl!a n>apaa!ft
ja alfoi ifdntdnfa Demoista fatfoa, niinfun en=
nenfin.

©lettiinpä aifaa »ä^difen, niin ^)erfele niin tfädn
läfft matFoilfenfa, montahan ftlld on aftata toimitels
tamaa, ja mield fomemmin n>af'uuttt poifaa, fanoi:
»Mt^än TOteld {»uoneeöfani, niin fitte mind tapan
finut.» 2Öaan mitäs fiitd? SuSfin pdaft ^)erfele
talon tienoolla, niin orit taafen pu!;ui poPalle: »mene
fuitenfin ftuoneeSfa Mptnddn, elä pelfää t)l)tään, ti)i)5
bp ftifjen, mitä minä fanon.» - »9)ittä'£ mun ni)t
pitää tefemän, f un minä ftefla fär^n?» ft)ft)i pois
f a. Drit neuroot: »Eoeta (itä fuurta mieffaa M;
belläft, litffuuFo tuo rodfjänMän1) - fe oli niin ifo,
ett'ei fe paljon liiFaf)tanut taroallifen miefjen foetel=
le^fa - »joo et fe IiiFaf)ba, niin FaSta pääft ftinä
tt?eri=fammio6fa, jofa on on?en pieleefä, ja foettele
fitte mie!faa uubeflenfa, jaffatPo nostella.»
teft fen, meni, foetteli mie!faa, reaan fe ei
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tanutFaan. .Kastotpa päänfä roeri^fcinimicefa, nitn
laFFi alFci paistaa Fullalta fyeti, ja poiFa tuli ftita
niin rooimallifeFff, että miefFa Fofyta oli Fepea fyänen
liiFuttaaFfenfa. SCReni ftita [anomaan oriille: »jo n^t
mieFFa Ferceni.» - »v£>t)tt>ä f e,» rcirFFoi orit, »mene
ni)t, perimätfeötä f)uonee£ta ota n>erFa=nuttu päälleft,
toifeen laFFariift pistä' arFueta [e pienonen Fimi, tois
feen f>an>un Ityvaa, tuFitfe fttte fe tt>eft=malja, peitä
B^magti, etfei Ia'iFp ̂^tciän, ota mieFFa, pane tinjöllejt,
ja tule luoFfeni| talliin.» ^)oiFa teFifin FaiFFi, Futen neu=
luo oli, ja tuli fttte talliin FaiFen fen tawaran Fanfa,
ininFä' ifäntänfci f>uonei^ta oli faanut. Säällä orit
tcirFFaa Janelle: »i&tu nt)t felFääni, niin lä^bemme
FarFuun FoFo $J)erFe(een Fobi^ta!» - @ef)än oli pot'=
anFin mieleen femmoinen tuuma, famac-fa' nouftFin
oriillenfa fefFään jo, ja lähettiin paFenemaan fteltä.

Suiipa ^)erFele matFoiftanfa fotiin, niin barcaitft
FaiFFi tatparanfa Fabonneen l)uoneieta, ja taHiin Fun
meni Fatfomaan, feFin tt)f)jd'na oli. Jät)bepä^ ftita
ni)t paFentjoita ajamaan peräötä fuurella n?oimalla
tawoittaaFfenfa ̂titä. ^3oi'an orit hjM l)i;ppäft ne£=
jciöti waan tmntaefa, mutta FumtninFin olift ^)erFeIe
faa»uttanut, elfei ef.tettä tullut mäfiin. .percoinen,
nd"et, Fttit Fuuli jytinän jäfeftänfä, fanoi pofaEe:
»Fatfopa taVFfeft, näFpFö mitään tulemaFft.» -
»Sulee fteltä ntinFun muöta pttoi iFään Fobiäten jcif=
eitä,» roatttaft pciFa. jDrit ftita fanoi poi'alle: »ota
Fiwi laFFariötaft, f)eitä fe jdTettc,» - 9io, poiFa
tiFin Fimen famagfa ta'a!fenfa, ja ftita tuli niin
mabbotoin Fallio Beibein jäl'ellenfä, etfei ^)evFe!eFaän
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pää£ft)t jlitä t>Utfe, roaan juoffi fottinfa fyafemaan
afeita, joilla muorta piti fär'ettämä'n. £oi fteltä' fuu=
ren, mafybottoman Eimeen Eanfanfa, ja teft rouoreen
jfolon, josta pääfi fulfemaan. £ie fun oli au'ai6tu,
rupeft peittämään firroeenfä Ballion foloon, palaten
fanfa ftitä fttte ottaaffenfa; n?aan tuli fettu, muorta
myöten juoöta lipotteli, ja [anoi: »eläpaS I>eitä fc
roeätäfi fiifjen, minä' n>ara6tan.» - - »@nfä Reitalaan
firmeetäni, n>ien fotiini,» fanoi >])er!ele/ ja juofft ta=
faft taaö ^trmutfen matfan, - n>iiptHl)ärt fe [tina!
Äotona fät)tt)änfä fäf)tee taafen ajamaan »arFattanfa,
tcaan orit älpoia fen jo faufaa ja fyfyy entifeen ta=
paanfa poi'alta: »näEp^fö mitään tuleroaFfi?» -
$)oifa ma^tafi: »entinen ̂ iltci taaS noufee.» - Drit
filloin MöEi poi'an peittää ̂ aroun lel)«>ä laHariöta,
ja fe fun peitettiin tielle, ftitä tuli niin fuuri, fafea
i^ongtffo, ett'ei ^ääefpt ^öerfele (äroitfe fen fuuren
(»oimanfa fanfa, nifä Janella oli. "- Suofft fotiinfa,
ja f>afi fteltä fen fuuren firoeenfä taa§, jolla fyaf;
faft fjongifon ebe^tänfä. «peitti fitte firroeenfä fan=
non päähän, ja arroeli lähteä ebellenfäj reaan fettu
taafen juosta luifertaa ftif)en, f)äntä fuorana, ja fanoo:
»eläpäö !)eita firroeötäft, minä »arastan fen ftitä.»
-" »(Smpä f>eitäfäätt firmeötani,» mirffoi $)erfele,
»tt)ien fotiini»; ja läffi juoffuttamaan firroeötänfä
ftnne, ett'ei fettu faift. ^)oifa fillä aifaa rcaan y&
feni oriin fefä^fä; roaan ei fon>infaan fau'aff{ mielä
pääetpnä, fun fuului taaö jytinä jäCeltä. »jfatfo?
^ag ta'affeft,» fanoi pofalte orit, »näfr^fö mitään
tuleroan.» " $oifa raa^taft: »entinen $iiwi taaö
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noufee, famanfaltainen Fun aöfenfin.» - »$eitä jo
»efiUmalja tielle,» neu»oi orit, »fe meibät ef)fä
pelastaa;» ja poifa fun peitti, ftitä tulifin niin fuurt
järan femmoinen, ett1 ei $)ertele pädetyt plitfe. @i
Janelta' ollut lai»aa eiM »enettä eiM muuta; »aan
rupefi juomaan fitd »ettd pääötäffenfä fui»in jafoin
jd'r»en poiffi. - Soi »aan, joi »aan ja pani ftfdanfdj
mutta »anteen »ddntdft mafjanfa ympärille, ett'ei re*
pedift. Sulipa [illoin Bettu ja puri »anteen poiffi,
niin maf>a f)a(left juobeöfa, »eft pddft »alloillenfa,
ja ^)erBele IjufFui »eteen, ei ta»annutfaan ajetta»ianfa.

^)ddöti)dnfd $perMee£tä, Idfft poifa ajamaan fu=
ninfaan fotiin, pii portin f>eti ̂ ppd^ttt oriinfa, ja
tuli pihaan femmoipfa fauniigfa »aatteiöfa, fun ^dn
^)erfe(eeltd faanut oli, fuurt mieffa »t)6'Hd. SÖaan
ei f)dn ollut ftelld muuta fun ndpttil)e »aan, etfei
funingas tiennpt, fufa fe oli, jofa femmoifella \i)vä;
fdlld l)dnen pi^aefanfa fd»i, »aiffa oli oma poi=
fanfa ftlld ^erooifena. (Si futtenfaan linnalta fau'=
afft mentynä', »aan orit, jofa tunfi »anfyat ruofa=
maat, neu»oi taafen poifaa, fanoi: »»ie minut tuonne
tammtffoon ja fyanfi Reiniä eteeni, ettd pddfen \\)fc
maan, »aan mene itfe, fun enfin peität »aatteet,
miefat ja faiffi fatulaan, ferjäläi6=poifana funinfaan
fartanoon ja pr>r'i ruof>o=maan fitfijdfft, ettd itfefin
faat ruofaa, ja ota niitä ruohoja »äfyätt, mitä fiellä
on, ja tuo minunfin fpöbäffeni.» - ^)oifa tefifin
neu»on mufaan, ja pädfi linnalle ruof)ogton Fitfijäffi,
niin filla elätti f)enfenfd ja »ei ^e»otfellenfafin fieltä
niitä ruohoja maistaa. Olipa funinfaalla pafaifaa
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fuuri [ota, ja ajettiin FaiFFi fota=rcäFi nn'l;ollt£ta
taan, niin poiFa Fun Man oriin luona, pufmt fiUe:
»ni)t on FuninFaada [ota, FaiFFi läFfhrät täi)ft=mieB>
fet tappeluun.» »9lo, p^rl ftnäFin fotaan,» neuicoi
orit, »etff jotaFin berpoi£shmSFaa alfeft, jolta pääfet
muiben feurapfa ajamaan ftnne.» - Wlitä$ taota;
poifa fa'tt)i ifmoittamagfa taf)tonfa, ja Janelle annet=
titn fteM manf)a fiett)oiö=iattö ajettawalff. Dii ftttf
maantie i»etelan fuon poiffi mentävä', niin poifa ta=
baHanfa ajoi bei»oi^4uu6fanfa tien ojaan, upotti ftnne,
ja ptyi)fi fotamiebid, jotPa fomeiffa t)ei»oifi(Ia ja fau=
niillä ajin^Bafuilla Fulfiroat tietä, auttamaan F-eTOoi^
tanfa fuoäta t)lc'6. SKutta nämä eimät olleet aftaöta
millänfäfään, nauroimat »aan pofalle, (anomat: »ole
maan ftellä hntSEmefi, mitä ftnä fobaöfa te'et, fem=
moinen mieö luuäfallaft.» - $oifa ftlfä tatcotn
jä't ftifyett, Fun et auttanut Fufaan; »aan Fun FatFFi
({»utfe FulFiroat ebeilenfä, tämä ̂eraotö4uu8Fanfa jätti
fuol)on, meni oman oriinfa luo, joFa FolmaSti maan
!)t)ppäft raivrtafifa, ja ajoi ftllä toieta tietä mt)öten
fota=.i)ä'ett ebelle ryiholli^ta tragtaan, jtöfa fyaFFaft
fnurella mieFallanfa FoFo wiE;oHifen n>ä'en FuiljoFft,
ennenFun muu fota=n?äFi ennätti näFemaänFään FoFo
tappelua. ^otaspäälliFöt tultuanfa tappe!u=paiFalle,
näFwät mt!)olltfet FaiFFi it)öbt)iF(t, Feto Fuolleita täynnä
oli. 3f)mette[i»ät fttä, armelircat: >;FuFa^att tämän
avmo=tt)ön meille on tef)nt)t, että mihollinen näin lt)6'tt)

on?» eiroätFä tienneet affan (aitaa, miten fe oli, rcaan
läFftroät »äFmenfä palaamaan linnaan taFafi ilmoin
taaFfenfa FuninFaafle, FutnFa [ota Fäi)ni)t oli.
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$))otfa, jofa tappeluja oli faanut fuuren t>aas
rcan Mteenfd, oli fuitenfin ^ett palannut fteltä jät
lenfd, etfei fyäntä fufaan näf)bä faanut, ja fyvjä^teitä
ajanut ftlle tielle tafajt, jota fotarcä'enfin piti fo=
baöta tuleman. @i(lä tarcoin oli muiben fotiin pa?
lateSfa taafen I)en?oi6=luuöfaanfa ^t)9tdma'6(ci fuosta
^löe, ja pt;i)fi a^ua niinfun ennenfinj roaan fota=
miehet nauroi»at maan, ja fanoiroat: »ole fiella luu§=
fineft, eipä ftnueta olift apua ollut fobagfafaan, joo
fielld oliftt ollutfin.» SDJenimdt ttetdnfd linnalle, ja
pitfyuheat funinfaalle, miten fota oli Mnpt. - Äu=
ningaö, Juultuanfa aftan, ihmetteli: »fufal)att fe oli,
jofa fen laupeuben tefi ja »ifjoflifen löi?» maan ei
tiennyt Maan {»anelle felmittda fttd. - Elettiinhän
muutaman aiifaa taaö, ja poifa v>fya fitfi ruof)o^toa
fenfin jälfeen, niinfun ennenfin, niin fitfieöfänfd' aina
fttoi fttd f>aaiöaanfa, jonfa fobaSfa fäteenfä fai. Äu=
ntnfaan tt>tär, jofa aina luotia fdmelleefdnfä ndfi,
fuinfa poifa l)aawaanfa fttoi ruofyo^maaSfa, fanoi
rciimein ifdltenfä: »tdmd potfa oli termeend, fun tänne
tuli, ja W)t l;dn on fyaarcoitettu, mi&tään fe tulee?»

- Äuningaö ftlloin otti poi'an tutfinnofte, ft;feii:
»oletfo ftnäfin fota=tantereeEa fdpnpt, fun ftnulla fä=
beöfäft {>aarc>a on?» - $)oifa tutftnnoefa ftind iU
moitti nt)t aftan, ja fanoi: »minä olen fe tniee, jofa
olen fen il;me=tt>6'n te^npt ja roifyollifet {»dmittdnpt, ja
täsfä on mulla roifu merfft, fun tämä Raatoa on
fdbeöfdni, jota ennen ei ollut.» - «ftun tämä funin=
faaeta yfytäzfyvtmn oli ifjme, fanoi poifa: »foefa ette
u&fo, niin minä näptdn mabtini teille fabben l;etfen
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perältä täe>fd omaöfa pifyaöfanne.» 9fteni ftitä oriinfa
luoffe tammiffoon, pani fteflä fen ylpeän ̂ Perfeleeltä
faabun roaateSton päällenfä, fuuren miefan tt>t)öUenfä,
ja fen Bullalta pai£taroan lafin pääfjänfä, jofa rceri;
fammioSfa fuUafft muuttui; istut fttte oriinfa felfään,
ja ajoi ryti portin funinfaan pihaan. 9ldpttt ftinci
fota=falunfa, mieffanfa, miefjuutenfa ja fyaarooitetutt
Edtenfd, ja ajoi taafen tiefyenfä, meni potö, etfei ndl>=
tpfddn, minne fe fatoft. Sinnan pihalle jdi funingaS
mietjinenfd a»o§fa fuin feifomaan/ ihmetellen, Fufa fe
oli, jofa niin fomealla l>e»oifelta ja femmoifeöfa afuöfa
ftind fd»i, ruol)o£tott fitfijdffi ein)dt moineet ̂ dntä
ajatella!aan, fe oli {»ei^td niin mafybototn. - SBaan
poifa tuli fiffaifaa entifeen tammiffoonfa, niin orit
ftefld pul>ui f>dneHe: »ota n^t mieffaft, (96 multa
pdd poiffi, tdmä ei ole mun oma pddni, tämä on
$)erMeett panema pää.» - »ÄuinBaö minä fen
te'en fulle, (»tjttäntefijälleni, jofa minut $)erMeen
f'i)nftötä päästit, fe on mafjbotoin,» fanoi poifa; mutta
orit roaan fanoi: »ftnun pitää fe tel)bdffefi minulle,
fe on ^)erfeleen pää, joo et 'fttä te'e, niin minä ta=
pan ftnut». - - $)oi?a ftlloin tefi, niinPun H&fy oli,
ftroalft mieflanfa ja löi oriiftanfa pään poiffi; roaan
orit fun fuoli, fen ftfdltä tuli fe !uninfaan poi!a ifmiin,
jofa f>ett)oifeFft muutettu oli ja ftelld puhetta oli
pitänet felmänd i^mifenä. - ^)uf>ui ftitä fe hmin-
f aan poifa entifelle ruoffijallenfa: »fä^fddtnmepd nt)t
fat)ben miehen »anfyait ifani puheelle! ̂ )ibd ftnä ne
foreat »aatteet päädäft; minä läfyben femmoifena,
f un ennen mietdeöfd olin».
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Suunta Fun oli fenlainen pibetrt), lä'!ft»ät yty
beSfa astumaan, ja tu!i»at (emmoiftna linnaan. @ielld
tunft m>t FuningaS t>ett=?ot)ta poiFanfa, Fun fe oli
niigfa entiftöfä F;9roin=tunnetui8fa »aatteiefanfa, ja
Ftyfyi tyämmäetyen Janelta': »mitenFäev niinhän ftna
oliftt Fun minun poiFani nä"r;ltäft, »aan miFa' ftnut
^elaeti 5)erFeleelta ul'oö, joFa minulta lapfena ode^=
faft ftnut njöSti?» - ^)oiFa »aötaft: »tämä minut
pelasti, ta'ma mteö, joFa miuun Fanfani on.» "
»SOKFa miee> ftnci fttte olet?» F^ft)i Funingaö poiFanfa
toroerilta. @e tcaötaft: »minä olen fe ruohoiltaan
Fitfija, joFa olen ta'öfä linnaöfanne jo muutamia Fuu=
Faufta ollut;» »aan etroät tahtoneet ueFoa, luttliroat
joFftFin fuureFft reimiFft, ennenFun naatti ^aaroatun
Fdtenfä, jota FuninFaan tptär Fplla' oli monta Fertaa
naBnv)t poi'an ruofyoStoa FitFieöfanfa' fttorean. @iitd
ni)t FuninFaan poiFa ja Ferj[di6;poiFa i)l)tiegfär pufwi=
»at FiminFaaffe FoFo feiFan, mitenFa' enfinna sperFe=
leen luona oltiin ja ftelta' »itmein paFenemaan
tiin, miten Fettu oli Reille fangen l)yn>& ayu
JoFa tt)tinn)ttt enftn ̂ )erFelettä juoFfuöfa ja l)dnet fttte
jdrroeen t>uFutti, ja Fertoircat Fof)bal(enfa FaiFFi, mt=
ten FuninFaan potFa »iimein muuttui t^mifeFft, Fun
f)eit>oifelta para otettiin, ja mitä' tuumaa fitte pitirodt
FeöFenänfd aina linnalle tuloonfa aöti. -- ©en Fun
Fuuli »an!)a Funinga^, Fofoitti Ferjälaig^ora
mäifelte igtuimeflenfa ja antoi Janelle tpttärenfd
moFft; »aan FuninFaan oma poiFa tuli nt)t ar»oHenfa,
joit fen tfänfä' »ällän perijaFft. - ©iityen loppui fe
tarina; joo FuFa ei ueFo, fe Feltä FpfyFöön.
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n>irca()tatMa tarinoita muistellaan «£>ds
mee&fdfin. 9liin Mr;pi muuban fteltd Joroinen tavina
feuraarcaan tapaan: - - .Kerran oli sJ3al)anen mals
taanfa faanut fafft laöta, joita piti pa!n>e!ijoinanfa
ja fiufaft EaiMa tarcoin. Sapfteta oit toinen poifa,
toinen tyttö, niin Beibein fttn oit molempien [tina \)ty
mv, pafya ja toaifea olla, pufyui tyttö terran poi'a(le:
»tietäiftn md, millä tdd!td pddftftmme, f un nainet
minut, niin pelastan ftnut ^)a^afe$ta, ja ldf)bemme
t)f)begfd pafenemaan». - - $)oifa oli ftiften »altniö,
ja laittaufiicat fol)ta fumpifin matfalle. Sr>ttö lei!*
fafi folme pifaraa »ertd nimettömästä' formeötanfa
Fr;nnr;ffette, MsFt pot'an ottaa rcäfydifen puuta,
ja mettä mufaanfa, ja pimedn tultua, lun ^Da
oli ftfedöti nuffunut, Idfftamt fal;ben fesfen f)dnen
luotanfa pafenemaan.

Söasta pdiwdn »afeteäfa aamutta fyeräft |)al)a;
nen unestanfa, ja fyuttft t>uonee6tanfa tytötte: »noufe
jo, tyttö, töilleft» " " »So noufen, jo nottfen»), wa§=
taft enftmdinen n?eri=pifara f^nityFfelta, ja ^)af)anen
Eun luuli tytön roairceefla oleman, rupeft uubellenfa
ma'ata, ja nuffut toifeen pdircddn asti t)l)teen jatfoon.
<£)erattydnfdr l;uutaa taaö tytölle: »jofo pata tulella?»
»3o liehuu, jo fiefjuu», roaötaft toinen n>eri?pifara.

- »9lo, ^i)tcd f e», mirffoi ^)al)anen, nuffui ftitd
uubellenfa, ja mafafi taafen »uorofauben ennenfun
t)erdft; maan alfoi jo ndlM merinen olia Janella mva=
Ijaefa, niin drjdfi oifein tuefisfanfa: »eifo jo rucfa



193

ole va.lmiö?» - »Söafmitna on,» nrirFFot FolmaS
n>eri=pifara, »tulFaa, ifdntd=Fufta, fpömdan!» tyafycn
nen ftttoin nouft vuoteeltanfa, ja Fdnn Feittoa Fatfo^
maan; »aan fyuonoettpa ftelld on ruo'an laita, eiFd
na"9 ebe6 FeittdjdtdFddn. Sfteni ftitd poiFaa Fatfo*
maan, onfo tuo ece§ tafletta, roaan poifeöfa oti \t--
Fin, ibuone tp^jcind i^an. ©itta arroaa jo ^)af>anen
(eifan, jotta, Batttefa nt)t ollaan; ja fyanellä fun oli
Folme fiturta foiraa, ne pani pafenijoita f>aFemaan.
Nämä Iä!ftwdtfin f>ett ajamaan; roaan toifet fnnli-
raat jo jptinan penmMman padöfd, niin t^ttö [anoi
poi'afle: »ni)t tuöaan jdreöfd! 9Jupea ffnd ^ongafft
tdlidn, minä rupean hiufe!ff.» %a niin muuttuivat
molemmat puiFft. Äoirat ajaeöfanfa tulii»at aina
puifcen luoFfe, maan fiind {>ai^tuin?at jäPiltä, ett'eis
mat ofanneet mif)inFddn, ja Mdntpiroät TOiimeinFin ta=
Faft. - -Sotiin tulleilta Fpfyi Fo^ta $paf>anen: »^p*
fttteFb' pafenijat?» - »GfmmeM löytäneet,» »irFFot?
roat Foirat, »Fafyoen puun juurelle aöti oli felrcät
jdl'et, »aan et ftitd mif>mFad'n.» - »©iindpd ne
juuri oliroat,» fanot ^a^anen, »menMd, ottafaa ne
puut» koirat Fo^ta. IdFfttcdt taafen ajamaan; roaan
tpttö Fuuli niin iFddn peninFulman pdd^fd jo j^ti*
ndn, IA neurooi toroerianfa: »jo tullaan jafeSfä, ole
find roerdjäna, minä niittona tdäfd.» ^d muuttuiroat
taafen FumpiFin, toinen »erdjdFft, toinen niitr;Fft. <Hi
aiFaaFaan, niin FoiratFin joutuivat ftilien, vaan vot*
rajalle tultuanfa eF'ft)i»dt taafen jdl'tltd, ja tdt>tt)i
Fddntr;d ftitd Fotiin. - - »3JoFo£ löt)fttte?» Ft)ft)i taa-
f en ^)af>anen. - »^mmeFd löytäneet,» va^taftmat

©uom. tarincitit. 13
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Eoirat, »metfcin EeSEeefd on niittt), niin (en »erdjdlle
oli jd'1'et, »aan ftifyen loppttmatfin.» -- »2Boi teitä!»
fanoi $}af)atten, »nepä ne oli»at, ne famat, juoöEaa
fte»ddn taEafi.» - 9Zo, al'apa£ ftitd Eoirien juoöta
taaö, minM enndtti»dt jaTeötdj »aan paEentjat fa=
moin taaö fuuliroat jo jytinän faufaa, ja tieftmöit
olla »aroillanfa, muuttuen toinen lammifft, toinen
forfaffi, jofa uiöfentelt la^ben t^rceneäfd. Äoirat ?un
eiroat löytäneet niittaa ei merdjdtd enda metfdefd,
juoEfuDat »ainua myöten ebellenfdj reaan lammin
luona effpircat taafen jdriltd, ja fdanttuteät (titd Eo;
tiinfa. @ielld f^ftti ^)al>anen: »joEoö n^t lötyfttte
I)a'ettawanne?» »SIEö mitd,» n>irEEoiwat Eoirat,

»t»dt)difen lammin rannalle tulimme, »aan [tina jdTet
fatofiroat, emme ofanneet mistä etftd.» »Slo, te
nt)t eld»iä olette!» (annot ̂ a^anen, »(tinahan ne
juuri oroatEin,» ja IdEft itfe f>aEemaan, -. Sprindötd
Euulimat jo pafenijat, ettd, n^t on ifdntd itfe liiEEeelfa,
ja t^ttö Eagft pot'an peittaa puu=palaifen jdPellenfd.
@e Eun peitettiin, fiitd tuli niin fuuri {»ongiEEo,
ett'et pad^f^t $)a(>anen ld»itfe, »aan täpt^t Ed^bd
Eiraeen Eotoanfa, joUa ^aEEaft ̂ ongiEEoa, Eunne fopi
»iimeinEtn EulEemaan. Sotfet ftlld atEaa paEeni»at
paEenemiötanfa ^a, »aan EeEfttti)dnfd ̂)a^afen taa;
fen Iaf)e6tt)»dtt, peitti poi!a Ei»en laEEarietanfa, ja
ftitd tuli niin mafybottoman fuuri »uori, le»efi jofa
jäärälle, jotta jdi ^3al>anen fen EeöEelle. @iind Ei=
^uft fttte Eolme »uoroEautta Eallioiben lomiöfa, Eunne
pddft »iimeinEin plitfe, niin IdEft paEentjoita uubeö=
tanfa ajamaan faa»uttaaEfenfa EuitenEin. - -
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ftttoin peitti roeft=a£tian taaS jdreKenfd, ja ftttd' tyte
tyi niin aroea jdmn $pat>afen eteen, ett'ei l)dn pdd£=
ft)t mifytnFddn. Samapa, Fun muuta neurcoa ei na'^
ntyt, rupeft juomaan jdmed Fuiroiin pddStdFfenfd jal*
Faftn ̂ litfe, ja faiFin jo järaen niin t^^jdFft, etfet
offut »että' Fun Jt>d^dn endd pof)ja£fa; mutta voii-
meiltä' juobeöfa pufyFeft roatfa ̂)af>afelta, ja I)d'n Fuolt
ftilten paiFFaan. ̂ )oiFa ja tyttö padfimdt rau^a^fa
eldmddn »iimeinFtn. @en rcerta fitd.

13.

@li taloefa ennen p eri) e, jota oli uFFo ja aFFa
ja nainut poiFa. @e potFa metfdttd tuHe^fanfa Fer=
ran ndFi Foiranfa I>auFFu»an metfoa puuöfa, ja ru=
peft ampumaan lintua joufeffanfa. Suutta metfo tl)=
mifen FieleUd reirFFoi puulta: »eldö ammu, poiFafem,
I>eita eldmddn »tela.» " $)oiFa Fun Fuult tnetfon
il>mtfett tamafla pu^urean, |>dmmdgtyt enftnnd i»dl)dn,
»aan ftitd rol)Feni FuitenFin, ja yritti uubeötanfa am=
purnaan. Si faanut FuitenFaan n)ield Iau'ai§tuFfi
ennenFun metfo toiste paFift ^dnerie: »eldö, potFa?
feni, ammu minua, mield md fen FoStan finulle.»

- Sama linnun outo pufje taafen arrcehttti potFaa,
»aan ftttd Fiireaötui uubellenfa, ja ojenft Folman*
neöti joufenfa ampuaFfenfa lintua. - SÄetfo filloin
mield furFeammafta ddnelld ruFoeli I)ä'ntd: »elä, potFa*
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Fulta, ammu minua, ota ennen eläjättä' fotiift. @t)6'tä
minua rouofi, minä fttte palfan maffan!» -- ^)ot'a£ta
Fun oti metfon tuuma foma, ottiFin fydnet eldrcdnd
puulta, ja n>ei Fotiinfa, jogfa Fertoi taatollenfa FoFo
feiFan, fanoen: »tdd metfo ppryfi minua fr>öttdmddn
itfednfd rouoben, niin f)dn mulle fttte palFan ntaFfaift;
fpotdnfö taattofeni?» - »9lo, fi)ötd, |jaljon!o tuo
f^önee,» »a^taft taatto. " " ^)oifa ftita rupefi
tdmddn metfoanfa, fyötti, ft>öttt ai!anfa, niin ftlte
ftnen fulfa pantaan faSiroi. SÖuoben pddötd pu=
tofi fe fulfa purötogta, ja metfo lenfi tiefyenfa. -
»©e ftttd nr>t oli fr>öttämd6taft,» fanoi poi^an nai=
nen, nauroi mie^eHenfd^ mutta iltaifella tuli metfo
jdrettenfd, ja rufoeli poi!aa: »ft)öta minua toinen
»uoft!» - $)oiFo fuo^tui fpöttdmddn, ja metfotle
taafen faörooi l[)o^ea=fulfa purgtoon, joFa rouoben
pddötd ̂utofi fiitd, »aan metfo taafen lenfi poi£. Sl=
(alla Fuitenfin tuli jafellenfd/ ja fanoi poi'a((e: »ft)6'td
n>ield Folmaö reuofi.» ̂ )oi!a f^ötti, ja roueben padota
Baöroot metfolle fulta=fulfa, ^len faunit, jonfa $&
botti purgtoStanfa, ja lenfi tiei^enfd. SÖaan et Fau'=
a!fi jdan^t, illalla tuli tafaft, niinfun ennenfin, ty*
roaelt f^öttdjdtdnfd, ja fanoi: »no/ n^t tule palffaaft
folmen wuoben ft)6'tannd§td ottamaan, noufe fel'dlle=
m!» - Spoifa afettif>e l)dnen ftitviffenfd, ja metfo
läfft meren pddHd lentelemddn. 9louft, noufi pihdalle
^proin, ja fpfpi poi'alta: »miltä naittaa meri filmit
fafi?» -- »S^iin on Bun feulan |>o^ja,» roaetafi potfa.
@iitä laö?i npt metfo poi'an putoamaan fePd6td'nf«/
roaan ennenfun mereen pai£Faf>ti, fenft Janelle eteen,



13. OUvMimctoht maffa. 197

foroitti ftipenfa alle, että' pddft poifa felMän taaS,
ja [anoi: »niin mtnullafin oli f)dtd, Fun enft=Berran
ampumaan pritit.» - Äofyoft toifen Berran tairoaalle,
ja Bt)ft)i: »mitta ndr>ttdd meri fttmiSfdft?» - - »-ftiin
on hm formuBfen BoBoinen »aan,» rca^taft poiBa, ja
famaöfa pubottt {»anet metfo fefdötdnfd taaö; mutta
et fuitenfaan mereen antanut pubota, roaan fotvtttt
ttfenfd alle taa§, ja otti uubellenfa pofan felMänfä.
@ai ftttd fo^oamaan nitn!un ennenftn, nouff aina
t)lemmd!ft taittaaEc, ja hjfyi: »mittdpa nd^ttdd npt
meri ftlmigfäft?» - »@i ote hm neulan fttmdn fuu^
ruinen endd,» maStaft poifa, ja fama^fa pd'äe>tt ^d=
net metfofin ferdötdnfa, että oli jo mereen putoa*
magfa, »aan tuti fuitenfin aroufft rmeld, otti uubel*
lenfa fetlddnfd, ja roirffot poi'aHe: »ftnd fun totfen
ja kolmannen ferran yritit ampumaan, minulle tuli
aina fuurempi f)dtd, niinpä ftnugtafin oti toiöte ja
kolmannesti fefdötdni puboteöfa^ft Berta ferralta fyiv
medmpt.» - »9lo, eld, metfo=futta, endd pubottele!»
rufoeti poifa. -- »@n pubotafaan, en,» fanoi metfo,
»armafybittyan findFin »tintein minua.» £äfft lentoon
ftitd, ja lenft tentdmiötdnfd pIxS. ̂)itMn matFaa men*
tt)dnfd, fttfpi roiimeinfin poi'alta: »nd'etfö mitdna'?»
- »Dnl)an fun tt)aäft=patfa§,» tua^taft poifa, »tuotta
etddttd näft>r;.» - »@inne tenndn nr;t,» roirffoi
metfo, »fieHä afuu nuorin ftfdreni,» f un perille $&&*
femme ja £)d'n minua fryöttdmdetdft tahtoo ftnua paf?
f itä, niin pt)t)bd an»atmetointa roaBFaa.»

@t aiFaafaan, niin oltiin jo roaSPHtnnan luonaj
metfo ftHotn muuttui fttnd mte^)e!ft, ja mentiin fifdlle.
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Siellä ftfar tulee »eljeänfä tervehtimään, (anoo: »no,
migfd, n>eiffo(eni, mjt olet fotme rouotta ollut?» -
»Sama mie£ minut elätti,» fanot toinen. »SRo, mitä
(inulle ftitd pal!a!(t pitää?» fyfpi linnan emäntä
poi'alta. -- »Soopahan (äijin aroaimettoman »alan,»
»aestafi (uljen poifa, niinFun metfo oli neulonut;
»aan ei annettu Janelle (itä, [anottiin: »ota fultaa,
fyopeata, ota mitä main!in tat>bot, emme moi at»ai=
metointa »afEaa antaa.» - - Sftitäö fiifjen; poifa et
(anonut muuöta pallasta f>uolit»anfa, ja läl)bettiin
tt)a^fi linnalta pois. ©männän roelt muuttui metfofjt
uubeflenfa, otti poi'an (elMänfä, ja fäFft lentämään
taaö. - Senft, lenft, min lienee lentän^tfin, meri
alla, tai»>a§ päällä, niin fpfpi poi'alta: »nä'etfor mi=
tänä?» - »Suolla etäällä on fun {»opeainen pat=
fa^,» t»aötaft poifa, »fenl)än (teliä a(uneefin?» -
»@e on mun feöfimäifen (t(äreni linna,» n?ir?fot
met(o, »fun tulemme (tnne, niin amaimetointa n?affaa
^9(9 palfa§ta(t.» - - Äofyta oltiinfin ^opea=linnag(a,
faufaafo (e met(o (ttä roäliä len(t; »aan ei annettu
aroaimetointa »aflaa (titäfään, ta^tt)! läf)teä pal!atta
(teltäfin. Äotrcan matfaa fennettt)än(ä, (anoi met(o
taa(en poi'alfe »eroitatFoö Fulta=pat(aöta, jofa tuolta
etäältä näBi)t>? @e on mun t»anl)imman (t(äreni linna,
menfäämme nt)t (tnne, eifö tuolta jo palffaa(i an<
nettai(t.»

'»Päägtiinpä peritte, niin (iellä miimeinfin M»i
met(on (ana tobef(t. kultarinnan emäntä ilo=mielin
terroeljti »eljeänfä, jofa nt)t oli miehenä taaö, (^6'tti,
juotti ft)Hin fumpaafin, ja antoi pot'alle aroaimet*
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toman matan palfafft, fun fe t>änen »etffoanfa niin
f au'an oli elättänet. - Sltfanfa täällä leroättyä, fö
tettiin fitte linnan emännälle jäät)t)tt>äifet, metfo otti
miehen ja arcaimettoman rcafan fel'ällenfä, ja läfjf
nitben fera lentoon taas. Mentiin, mentiin määräts

tornia matfoja, min aifaa lienee mentiin, niin alfoi
jo uurouttaa metfoa lopulla. SDlipa forfea roaara
i!ään näf^TOiöfä, niin (ii{)en peitti metfo »aaran !uf=
fulaHe fannettarcat ferägtänfä, ja ttfe lenfi tiefyenfa.
Sägtäföö miehelle f)ätä Mteen. $än 'fiinä murf)ei^s
fanfa et tiebä, funne lähteä, minne matfataj lähtea'
fttä ^ttäifi jonnefin, »aan roatta j^feä on. »Suota
tuielä tuoSfa fantaifin!» armelt I)än miimeinfin, ja
naEfaft mafan maahan. SSalfa ftfloin aufeft pubos
teöfa, ja ftitä linna fa^reot ^aifalle, ruo'at, juomat,
fyerrat, ̂ alreelijat ja faiffi, mitä linnan pitoon fuuluu
ainafin. - - »-ifto, et Eummempata!» araeli mieö, t6=
tui£>e ruo'an ääreen, ja föt mal>anfa tähteen; mutta
fyöttyänfä ja juotuanfa arroeli lähteä fotiinfa fuiten=
fin, ei tmifytynpt ftinä uube§fa linnaefanfa, ifätca'
tuli. SMän olifin jo lä^temä^fä, hm tuli toinen
mieö Janelle roagtaan, fanoi: »annatfo minulle fen,
miM fobigfaft faatu on, niin roien finut fotiift?» -
2ljattelt mie£ mieleöfänfä: »joo tamma, joo le^ma,
joo lammas lienee poifeöfa olleöfant poifinut, »oin=
!^an minä tuon lumata, naifelleni et ole laöta ennen
fyntyn^t eifä f^llä' tälläfään ai1alfa.» Su^aft anta=
rcanfa, mi lieneefin fobi6fa faatuna, Fun maan ftnne
pääfifi. - - »^o, ota, f erää roaffaft,» fanoi toinen,
»lät>te!äämme jo matfalfe!» SiJlieö olifin pi'an
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rcalmiS lähtemään, eiM ftind ollut fun 9?fi lwrafw§
»aan, niin I>dn oli jo oppaanenfa fotona. SÖaan
tadttdFo'6 n^t furu nouft. Alainen oli ftelld fauniin
lapfen faanut, ja tuli fen Bera mieStdnfd tern>ef)timddn.
SÄie^ruffa murljeigfanfa ei tiennyt muuta nearcoa,
»aan »ufmt falaa ftlle miehelle, jofa l)dnet fotiin
faattot, »t)i>ft ̂«ittdmddn laeta »teld moniaafft rouo;
b«fft ditinfd' luoffe fotiin, - Sdmd fuo^tui tuumaan/
fanot: »no/ jddföönf)dn poifaft »tela tänne; roaan
fun minä SSdärdp^ördn tnimeen fttd f)a'etan, fittoin
^ttdd antaaffeft, muuten on »a^a tarjona.»

.Kulut fftte muutamia muofta, ja potfa fa6n>oi
fuurefft, niin ftttd tuli niin »dfemd, että fan mte;
^een fo^fi/ I)dn fen fdrfi, joo oli eld'tt)d, niin meni
fuoliafft. - - ©oimattitn ftttd »oifaa/ fanotttm: »ftnd
äSddrd»t)6'rdn ruo!a t^miftd tuifjot!» - ^)oifa fun
ei ^mmdrtdn^t ftta, meni ft>ft>mddn dibiltdnfa: »min=
td^ben minua Södardptjördn ruo'affi fanotaan?» -
Siitifädn ei tiennyt fyytä, meni, .fpf^i mie^eltdnfd.
SKie^en fflloin tapti;! ilmoittaa afta naifellenfa, fa=
noi: »fun en ferran fotiint lö^tdn^t, tciptpi mun
2öddra»9o'raCfe lu»ata, miM oltft fobiöfani faatu, en
luullut »oifaa fyntyneen.» "- ^)oifa Eun fuuli aftan,
y^rfi !o^)ta Söddrdp^ördd pernaan, etmdtfd faaneet
n?anf)emmat f)dntd e£tett)!ft'. 9louft f>en)oife(le felMdn,
ja ftirefytt matfalle. 2ljot ftitd, ajoi, funne uu»ut jo
^emoinen juoöteöfa, maan ei -rooinut obottaa, jotta
olifi fpottdn^t, »aan f>eitti f>ere>oifen metfadn, ja lafft
jal'an astumaan. £ttlt mitmeinfin meren rannalle,
jo^fa lampi oli ladella ja n)df)dn mannerta »dliöfd.
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Sammin rannatta fa6»oi fuuri tammi, ja fen
rilld ja fofo »dli=tantereella oli tallattu fifapaiffa.
9toufipa poifa tammeen, eifö tuolta »oift ndf>bd
mitä. £5 li ftellä, fatfeli, niin Iahr>a tuli jnerelta',
laSfi ftifyen rannalle fatamaan. @ittd twlt ifo juoffo
nuoria neitoja laircaSta, ja Idfftmdt pefolle lampiin.
Soifet Ytfyben fe^fimäifen Reimoja fantoireat, jaffoi*
t»at tcaatteenfa EaiB!i tammen juurelle, ja menimd't
9^beöfa tammiin. ̂ )oifa (illoin nouft t)iljaa tammelta
alaö, otti fen parhaimman neibon »aatteet talteenfa,
ja fapuft niiben fera puudun taaö.

59Jitdö ollafaan? Suliroat neitofet pefoSta, ja
fufin »aatteenfa tammen juurelta otti, niin ^fft fau=
niin tt)aattettta ja'd'pi. 9ior etfttäan niitä, etfttäcin jo§
joätafin, niin jo feffttäan poifa tammen latroaöfa. -
»@ilfä ne roaatteeni omat,» ameli fe neito, jofa
alaStomaffi jäi, Mn?i poifaa rufoeiemaan, [anoi: »fu
lienet minulta maatteeni n>iem)t, työnnä jdTelle! jo^
maammoffi, jo£ rceifoffi, joo ftöfofft, jog puolifofft
minulle taf)bot, minä' ftfft otan.» " - Sftoifen puheen
luultuanfa, nouft poifa l>eti tammeöta maahan, an=
toi tytölle »aatteet, ja ftjfpi: »fenen olet tptar?» -
»SBaarrd'pr;örartt ainoa lapft,» roaötaft neito. - »9Ki$s
fdpd l>an on, ^dntd minä' ^a'en?» fanoi poifa. -
9teito filloin neumoi Ixrntä Mr;mddn ifänfd fotiin, ei
lain?aanfa ottanut, »aan fanoi: »linnaa lilelld' «>aa=
ralla on rautainen fanfi, rengaö pddsfä, maahan pi§=
tettpnd, fen fttd fanlia ei »oine maalta fifaltaa, fe
ei pddfe linnaan. Äoetafyan fuitenfin »oimaaft, ota
tdmä paiffa minulta, fe tefee finut naftjmättömäffi,
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ja tuopt ruofaa tnitd tfddn tafy&ot. 3o6 linnaan
pddfer, tule enftfft mun puheelleni, minä fttte olen
ntorftameft.»

@~roftn>at ftind nt)t toiftStanfa, neito toroerinenfa
läfjt lairoaanfa; »aan poifa pisti tytön antaman pai=
fan porceenfa, ja fat äÖddrdpt>ötdn linnalle maitfe
fulfetnaan, niinfun neuroo .oli. Äulfi etften t)l>d nuo
at'at, ndmdt ^dirodt, ja elätti ftlld totolta faabulla
patfalla {»enfenfd, niin tuli »iimeinfin neurootulle
»aaralle, joöfa fe rautainen, rengagpdd fanfi oli maas
fyan fitnnt taiottuna. ÄaiHi pmpdrietö oli fot»a!ft
tallattuna, !un niin monta ja oli fat)nr;t fttnd fanfia
foettamaöfa irti faabaffenfa ja ftlld Söiidrd^pördn
linnaan päaStäffenfä; raaan n>teld oli fanfi afemek
lanfa t)l)td fomaöfa fun ennenfin, ei ollut fellddn
ollut rooimaa fftd ftttd irroittaa. -" (li poifaa fui=
tenfaan peloittamtt; meni l)dnEin »otmaanfa foetta=
maan, ja fun tarttui reaan renlaafen, famaöfa fifal=
ftfin jo fangin maaöta irti, ja naffaft fen Södärd*
ppördn linnan fetndd roagten, jotta faifut fofo rim«
paristo. " " Söädräppöra parfiaillanfa fattui rtto'alla
olemaan linnaefanfa, fun fuuli jumal)uffert, niin fa=
n>a^tt dffia iötuiltanfa, fanot toiftfte: »nt)t rmeraita
tulee ja jaloja, fosfa niin faiffi linna jumaljtelee.»

- SJfeni ftitd ul'o§ f)ett ndljbdffenfd, lufa fe fem^
moifella »oirnafla linnaan tuli, ja olifo rautainen
fanfi afemeflanfa; »aan eipä ftelld ndf^n^t fetdnd',
fanfi n>aan oli paifaltanfa n^^bdi^tt) ja mafaft Iin?
nan feinroteruffella irrallanfa. »Saiftmat forroant
pettää, foSfa taalla et fetdnd ttd"t),» armelt
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p^örä, »»aan EuEaS tämän fangin täfyän on naEan=
nut, niin tämä minulta Eumma on.»

$)oiEa ftflä aifaa jo oli tyttären pubeilla linnaSfa.
Dii, nä'et, pannut fen ti)tön autaman paiEan Eau;
laanfa ja tullut naimattomana morftamenfa luoEfe
fyuoneefen. @e neumoi l)äntä ifänfä pubeilla Eäty=
maan, ja poiEa meni ftitä nv>t SÖääräppörän eteen fya=
neftä tytärtä pitämään morftameEft, fanoi: »ftnulle
minua on toirootettu, täällä olenfin npt tt)tärtäft lb*
funae>fa; mitä pitää anfio=töitä tel)bäffeni?» - - »(Ei
fiirettä ole, poifafeni,» fanoi SSääräppörä: »laitahan
enfinnä linna, jofa ei ole maaöfa eifä taimaaöfa.
@itte pitää ftnun tyfytenä ̂onä f^lroää, f^ntää, faö=
»attaa, puiba, jauhoa, leipoa leipä mun fi)öoäffent.
Söiimeiffi f>a1e rcielä folnte rauta=nenää metfoa ̂ f)=
beffän meren tafaa minulle murfinafft.» - Äertoi
n^t poi!a tpönfä morftamelle, niin fanoi tpttö: »tat
liöfa on tyfybeffän ̂et»oiöta, feitfemeltä lt)ö jafat poiffi,
fal)belta ei, niillä läf)bemme paEoon. ̂ )oi!a tefi fen,
ja läffiroät pafenemaan. Äol)ta tuli htiteirfin SKää=
räpt)örä jäl'eötä; roaan tyttö fyuitmdanfa löi maahan,
niin ftil)en tuli muori femmoinen, että täytyi 3Öää=
räppörän l)afea fuoffa fotoanfa ennenEun ebellenfä
pääft. Säfft ftitä uubellenfa ajamaan; icaan tyttö
l)ewoifet muutti, toifen firfoFft, toifen fello=jalafft,
itfe rupeft papiffi ja mies luffartEft. SÖääräppörä
et tunne fyeitä, tulee Eirffoon, ?9ft)r;: »nä'itteFö Eetään
menewän?» - »So ne aiEojanfa t>lt jo'en oreat,»
roaötafi pappi ja luEEari. 2Öä«fäpt)örä fiHoin palaft
Eotiinfa, joöfa näEt ftrjotötanfa, että ne fiinä EirEoöfa
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oliroat, »aiFF' ei f>d'n tuntenut. SdFft ftitd
joita jdlFeen taag; mutta tpttö fttoalft fyuircianfa, ja
fiitd tuli joFt femmoinen, etfei pddgfyt Söddrdppörd
plitfe. - - $3otFa mei ntorftamen Fotiinfa.

i*.

5)Bt>ett(aatuincn tarina un XurjalaiftUci: Äatfo 5tö('jiirnfcn 03
SRoe, 9lcr(Ie g»(fce»entyr, anben Hbgase, Kt;rt«ttama 1852, 91: o 3, (ro.
8-20, ,,5ugl ©am."

Sip eristä.

SUhitttamaöfa faupungi^fa oli funingag, JoHa oli
faunit »aimo. Sama n>oimo färceli ferran ^uutar^
^aöfa, ja fatoft 9^' dffid. Sdlfeenfd jätti folme at=
»an ^ientd poifaa, eiM ofattu fabonnutta miötddn
^afea. @iita fulut jo h^mmentd rouofta, ja ^oi'at
faörooiroat aifa=mie§ifft. Äerran Ftyfyirocit ifaftdnfci:
»mi!ftfd meiltä ei ole ditid, ja muilla ifjmiftlld' on?»

" »Dii teilldfin äiti,» fanoi funingag, »mutta ftitd
on jo aifoja, fun fe ̂ >uutart>agfa Fdroelleöfdnfd Fatoft.»

@iitd ^ddttirodt npt tyFfttiiumaifeSti pofat l>aFea
ditidnfd, joo mte>td f)e fen lö^tdiftrodt; ja niin ld!ft
n)an£)in poiFa matFalle, otti joufen ja mieFan mpö-
tdnfd, noufi f)en)oifeöe felFddn, ja aPa£ pitfin tietä
ratfaötaa. 3Ijoi rca^an matFaa ebefle, niin tulee »anf)a
uFFo »ahtaan, f^fpp ^oi'alta: »minne menet?»
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»""Ro, mitäs ftnd tarmitfet mun menojani tietää,
taff ratfaStaja, »menenpä mind minne taf)tonfa.» -
»@ano minulle htitenfin, etfyän tuosta paljon pa=
fjene,» tarinoi did. Spoifa maan oli t)lpeä ole»inanfa,
ja »irffoi ufolle: »ole maiti ja pibä fuuft fitnni, fenu
moinen minun menojani Fttfelijä.» " " SKutta uffo et
pdd^tdnpt ̂ dntd ftttäV »aan »aati ^dntd i)f)d fuiten=
fin ilmoittamaan, minne oli matfaKa. $päa£taFfenfd
I)dne6td, (anot poifa roiimeinfin: »mind menen äitiäni
etftmddn, mitdö fina, uffofeni/ ftitd tal)bot?» -- »Söoi
poifa ruffa,» »aätaft uffo, »?t)Ila taibatte turhaan
{)a!ea, »aan ajafaaf)an n^t m<ii)än matfaa tdmdn
fanfaan laitaan, ftind on fuuri tammi, niin foetel=
faa ampua fti{)en. 3o6 nuoli fattuu Fol)ti ja menee
Idpi tammelta, niin fe on roarma merffi, ettd te löp=
bdtte äitinne 5 ftEd fe, jofa äitinne roei, roannoi fen
tammen fautta, ett' ci fen pibd tafaft tuleman, jo$
fufa fitd ^afef'oon, ellei fyän enftn faa ampuneefft
fttd tammea Idpi.» - Stiin eroftrcat l>e toiftötanfa.
Uffo meni tietdnfd, »aan poifa ajoi neulottua fuun=
taa, ndfi tammen ftnd ofercan, ja ar»eli itfeffenfd:
»pitdiftpd foetettaEfeni ampua tuota tammea, Fo^Fa
fe »anf)a «tieS fttd niin päästeli.» - Dtti ja lau=
Eaift famaSfa joufenfa, »aan ei fattunut fofo tam=
meen, ft»uitfe meni. Miettii ftitd taaö mieleöfdnfd:
»mitäpä ufon fanoiSta, puhuipa fe mitä ̂ »änfd, ei
f)dnen tatfoil)infa ole Eatfomieta»; ja lähtee ajamaan
ebellenfd.

Sljelee fteHa monet pdi»dt, eifa nä'^ fotitn tu=
Ie»afft, niin jo lähtee toinen poifa matfalfe, ja ajaa
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famaa tietä, jota enfimäinenftn, J£aa£ tulee [e en=
tinen uffo ftllefin n>a6taan, f t) [99: »minne on mat=
fa?» - »9ftitä6 ftnä minun matfaetam tafybot tie*
taa', ftnuSta ei fttfyen apua tule,» »a&tafi poifa;
»aan uffo v>f)ä roaati [anomaan, funne ilmaift poifa
nnimeinfin, että f)än oli äitiänfd'- etftmägfä. - »2Bot
^oifasruffa,» fanoi uffo (illoin, »ette te lo't)ba a'itian=
ne, jo6 ette (aa ampuneefft fitä' tammea läpi, jofa
on ta'ma'n fanfaan latbaefa.» - Äuultuanfa ufon
pufyeen, Icifft poifa ajamaan, tuli tammen luoffe, fu=
ten oli neulottu, ja ampua fdtfdft ftiljen joufedanfa,
»aan ei nuoli foltti fäpn^tMcinj ja niin ajoi eteenfd
päin, ttjiippi fielld, eifa' tullut fotiin määrätylle aralle.

Sllfoi ftttd npt nuorin poifa puffia' funinfaalta
Mfyteäffenfa ^afemään ja ul)faft tuoba äitinfä tafaft,
joo ^än inistä fen lo't)tä'tfi. Äuningag ei olifi mie=
lellänfa enää la^fenut roiimeiötä poifaanfa, fun ei
toiftafaan näfi;nt)t tafaft tuleroafft, maan fe meni
puolen rcäfeen, ja alfoi ratfaötaa famaa tietä, jota
weljenfäfin. - - (Stääfle ei reielä fer'ennt>tfään, fun
näfi faufana n?anf>an ufon n>a£taanfa tuleroan, niin
ar»eli itfeffenfä: »eläö l>uoli, tuolta ufolta minun
pitäift fi)ft)ä, etfö ^än ttetäift jotafin tuumaa antaa,
millä taroalla minä löt^täiftn äitini.» - 2'ultuanfa
ufon luoffe fpfelifin £>eti: »eifö ole täctta näftynpt
fal)ta nuorta mteöta' fulfe»an, jotfa fäffiroät äiriänfa
etftmään?» - Uffo fanoi fulfeneen fifloin ja filloin,
mirffaen »ielä lifaffi: »fpllä ne oliroat melfein \jl-
peät fulfiesfanfa, ei ne tahtoneet antaa puljettafaan
»ankalle miehelle. Suutta mif)infä6 te npt, poifa=
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feni, arotte fulfea?» - »3J?inä läfftn äitiäni
maan,» (anoi poifa, »etfö'6'n ftnä, t»ant)a mieS, tie;
täift ftifyen mitään neurcoa?» - »@tte tatba, poifa=
fulta, leptää äitiänne,» rcirffoi uffo, »enfä minä
tiebä muuta fetnoa teille neurcoa, fun joS faatte am*
puneefft fen tammen läpi, jofa on tämän fanfaan
laibagfa, niin fe on n>a^»a merffi, että te Iö't)bätte
äitinne.» - $)oi!a ftKotn !tittää u!foa annetusta
neurooetanfa, ja ratfaötaa ebeltenfa, funne tulee tam=
mea fo{)ti. Säntää ftinä, täf)tää tammea ft)bämmeen,
roaan fun »iimeinlin laxifaift, nuoli fattuifin Ivfybak
lenfa, ja meni läpi tammesta. - $)oifa lähtee npt
I)9n?ä(Iä mieleltä ajamaan eteen Mfin, funne Johtaa
fuuren, ma£)bottoman nntoren femmoifen, jofa tuffeaa,
Janelta tien. @iinä oli fuuri portti rouoreSfa, niin
poifa rupeft ftitä ftfälle menemään 5 »aan ftil)en fat«
tui talon palwelu6sti)ttö, jefa fielft porttia aufaifemaSta,
fanoen ifäntänfä fof)ta fottin tuleman. Ääefi l)t)n>in
joutuifa^ti mennä poi'an pois, muuten olift patja tar=
jona. ^)oifa totteli fanaa ja poiffeft n?uoren ft»ua
fiertämatle tielle, n?aan ennen Iäf)temi&tänfä ft)fi)i fui=
tenfin tytöltä: »onfo täältä mitään n>aimo=il)mietä
manfeube^fa?» - Si)ttö fanoi olerean fen ja fen
laatuifen ifymifen. »@e on minun äitini,» nnrffoi
poifa, ja niin eroft |än tptöetä.

Sultuanfa rcuoren firoulte, jo fuului »»uoren
uffofin» fotiin tuleman, oifein rouort j^räfyteli, jotta
faifui ympäri feutuja. Siellä ajeli fttte poifa jonfun
aifaa etfisfelten, niin jopa 16'pftfin rcattfyemman n)el=
jenfä, jolta alfot frifeltä, miten afta oli; »aan tämä
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et fanonut faaneenfa mitään fel»ää !ofo ättinfä lör;=
tämifeötä. -" »Osin minäfään ole faanut,» [anoi ftt
(öin nuorempi, ja läffuoät ftttä ni)t t)l)be6fä htlfe=
maan, funne tyfybtyrtitDät ftellä feöftmäifen »eljenfä.
@iltä taafen ft)ft)t nuorin, jo§ l>än on tietoa faanut
fyeibän äibiötänfä; »aan ei fanonut fefään tietä»änfä
aftaöta mitään, ja niin lafftrcät folmifin ajamaan, ja
tuftroat ftifjen rouoren portille taaö, joöfa nuorin »eli
jo oli Mpntyt. @iinä oli paltt>e(uö=tt)ttö portilla,
funi nnimeinfitt, niin ftjf^troät Janelta joo ttfe uffo=
piru oli fotona, ja fairoat tietää fen menneen folmefjt
päircäfft poiö aftoillenfa. s])£)t)ftit)ät ftftoin porttia
aufaifemään; reaan tpttö fanoi, ett'ei fitä faata au';
ai£ta, portin päällä on fuuri fello, jofa antaa äänen,
jo6 portti att'ai6taan, ja fello fun ääntää, niin fa=
maila on nmoren uffoftn fotona. SJiitäö fti^en;
aftata arraeltuanfa, fairooiroat poi'at portin ala fuu=
ren fuopan, ja meniroät ftttä' fifäöe. Spttö neurooi
Reille, miäfä l>etbän ättinfä oli, ja niin faimat rouoren
ftfuöta astumaan, menitcät monen fr;mmenen juoneen
läpi, joi^fa oli monet oroet ja portaat, funne »its
metnftn löpftroät äitinfä perimäifeetä {»uoneeöta. @illä
oli fauniit »aatteet päällä, forea, fultainen ruunu
pää£fä, ftrot, fomaifet fettgät jaFagfa, ja iötut pör;=
bän pää£fä joutilaana. Sama fun näft mielten tu=
letoan f>uoneefen, alfoi räfr;ttää, ntinfun foiran pentu
»aan, paremmin f)än ei ofannut fyaaötaa, eifä faa=
neet Janelta miehet mitään puhetta. " 9}Jeni ftttä
nuorin poifa, fanot tptölle: »fe näfr;!) oleroan meibän
äitimme, »aan emme faa Janelta mitään puhetta.»
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" »DtraFaa ja fäiFäpttäFää f>äntä», neuroot tyttö,
»niin fiitä lähtee paban »oima pote, ja f>än rupeaa
Iiaagtamaan. - s})otFa l)tii meni taFaft, ja ampua
faträft joufefianfa juuri lähellä äitiänfä, niin fe hm
ftitä fäiFäf)ti fotoin, famalia rupeft Raastamaan jo,
ja fi)ft)t pcUita: »mitä te- f)a'ette?» - »SSfte f)a'em=
mc teitä)», tsattaftirat poi'at, »ja me olemme teibdn
poifamie, Idt)teFad nt)t meibdn fanfamme pot6». -
SBaimo ftDfoin jätti ftifyen faiffi forietuffenfa, ja Idffi
poifien Fatifa n?uore^ta pafenemaan. Sultiin portille,
niin (aittoiwat poi"at äitinfd ebelld päin portin afatfe,
fttte meni manein poiFa, ja fttte FeetFiinäinen. 9iämd
»anliemmatpa Fun pda'ffn)dt uiFopuoIclle, rrierettiroat
famafla fuuren Fimen Fuoppaan, jdttimat nuorimman
meijenfä ftnne, ja memrcät fttd tietä matfaanfa.

SDfttäg ftit)en; eif)än fe r;Fftndnfä rcoinut Fireeä
Fuopa^ta työntää, täptpi jddbä rouoreen. ©iellä alt
Foi ni)t Fan>el(ä n?ttoren ftfufta ja Fatfetta FaiFenlaifia
rapineita jouteöfanfa. SuHpa fttte muutamaan I>uo=
neefen, joöta !ö'i)ff f)i)n)in Forean fauroan, niin fttä
alFoi {)dn fatfoa ja Fummaetella, Fuin fe oli Forea.
5liFanfa Fatfeltua, rupeft panemaan faumaa paiFaGfen;
fa, roaan fe fattui rcäfyän ylempää pittoamaan itänen
Mbeötdnfd. ©amarta Fun fauam Fo(at)ti lattiaan, fti=
^en futi mied paiFatle, ja Ftyftn: »mitäö armollinen
Ijerra tafytoo?» »@n ta^bo muuta, Fun pääfen
ufoS tadftd», fanoi poiFaj ja tuoSfa paiFa^fa meni
mies porttia auFaifemaan, etFä Fello, joFa oli portin
päällä, antanut mitään ääntä. -Dtiin padft poiFa n>uo=
re&ta urot°, otti fauroan Fanfanfa, waiFFa ei fttä tien?

'Suom. tarinoita. 14
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ni)t, että fen loputtamalla tulee Janelle apulaifia, luuli
fen portin=aufaiftjan muualta tulleen, ja läfft fotiinfa
päin aötua taöftmaan. ÄulFieefa rupeft bäntä roä=
fyttämään, niin ietuinfa firoelle, ja löi faurcanfa maa=
ban. «Samalla tuli taaö mieö ftiben, ja fpfyt: »mitä
armollinen berra tahtoo?» - »Soopahan faiftn ruo=
faa», roaötaft poifa; ja famalla meni mte£ f)afemaan.
©illä aifaa artueli poifa: »al)a§, ei tämä fauroa taiba
otta i»arftn mitätöin falu, foöfa tällä faapi miehen
luoffenfa tulemaan, pitää pitää tallella fyt)wä6ti». -
Äof)ta joutuifin ruofa paifalle, poifa föi mal)anfa
tähteen, ja miee> reei tähteen taFaft.

$oifa ftjötpänfä aötua jorpotteli faupunfiin;
mutta ei mennet funinfaan linnaan, »aan meni pl>=
teen fuutariin, ja rupeft Janelle opptpofafft. @ama
fuutart oli mi)öö funinfaan l>oroi=fuutari. Säöfä n^t
poifa alfaa ommella töfylätä. - - Äuninfaan l>o»i§fa
juotiin paraillanfa ilotyäita funinfaan puolifon fotiin=
tuloöta, ja poi'an n?anl;emmat rceljet olimat
fieflä. £)li»at, nä'et, »alf)c{)belleet funtnfaalle ei
neenfäfään nuorinta »eljeänfä, «jaan t)ewoifen löptä=
neenfä, jo§ta arn)elitt>at metfän petojen fpöneen fofo
poi'an, ja fye fanoimat lö^täneenfä »uovegta äitinfä,
Äuningaö oli fpllä patjalla mielellä poifanfa täf)ben,
maan ei juuri Bau'an furrut fttä afiaa, fun fai tr>ai=
monfa tafaft.

S^itäö ottafaan. ̂ )äitä pibettäeöfä juontui
mon mieleen, futnfa fauniit fengät bäneHä oli
reöfa olleöfanfa, ja fanoi ufollenfa: »eiföl)än meibän
fuuta,rimme faattaifi femmoifta fenftä tebbä, fe pitäift



s? ö i. :-^ g - -g ~ .as Ä.
« 13 S £ » -

S >2i "S e «2- S "« °

J'sl ^j tft-* § |t^* S>
C <u , § s"S S o d. ̂ _ s «s 5

"4-» j-*
iS 3

» i?"i^ =« =«
<3 a S 11 I '&B .2: «3Cf '*""' I5- Ä « g ^ «->

ö c
O C

"- c »T !2 ~" =
S -«

«3 o -§ B 
e ss

""" 53<3 «s «;" 1Q t ^ 
,

_ O
-aS O i^~ £ 1

"o <3 C

«3 s ^-s" -i-. rs «-> H
3 c «-1: "o i£l_

<»
<wC :-§ § "l

t*"~~ £ ft S "*- -" ^
~ "^ ~
^2 S -H, «3 ̂  cO -<3 '
Cf .- O ^ 2^ ^ «" - - ° ' ^^~> vi5s

Ä*5
S o e" H ,-2 ,<3
« ^ « J* -" <w- -- JS -" Ä- ""
<* <3 <3 "i. ̂  2 S §. :5 §" Jg- "E -S~ °2 S



212 14. SBuoreäta pelastus.

tuli mies paiFafie, ja Fr>fr;i: «mitä armollinen
tahtoo?» - »Sfte Fengät, jotFa jäiroät ftnne nntoreen,
pitää faamaft tänne paiFalla», roaötaft potFa. -- »JCt)llä
ne faabaan», paFift mieS, etFä aiFaaFaan, f un toi jo
Fengät poi'alle Fäftin. Slamulla tulee fuutari Fatfo=
maan, mitä poiFa on faanut aiFaan, niin täällä on
poiFa puitto=tt)ön tuumaöfa ja parjaa fenfiä, min!ä
Ferfeää. Äof)ta antaa jo fengät mestarille, jofa roie
ne funtnfaan linnaan; mutta mestarin antamat naf)'at
poltti poifa uuni^fa poroFff. $)ääftpä fuutari
linnaan, ja funinfaan puolifo Foetteli fenfiä jalfaan^
fa, niin ne Mn)in>ät ifjan paraafft Janelle, ja oliroat
niin firot, ett'd paremmasta apua. - »9iäi6tä pibän
minä paremmin, fun niiltä, jo.t!a rouoren ufon Iin*
naan jäircät», arn^eli funtnfaan waimo, «fepä ttjme
on, että tuo meiba'n fuutari taitaa t?bba niin Fau=
niitä Feuftä, fttä »aan en olifi u&fonut». - - 97iin
meni fuutari Fottinfa f)t)roän maFfun Banfa, ja oli l)\)-
miflänfä, Fun aian tamarata fai. SÄutta FuninFaan
mainio taa§ fanoo mief)eflenfä: »et ftnä u&Fo, Funin=
faifeni, -Fuin mulla oli Faunit fyame fteflä rcuoreefa
olleöfanij eiF6'f)än tuo meibän fuutarimme ofaifi tef)bä
mttHe femmoista Aarnetta?» - ©iitä Furfuttiin Fof)ta
fuutari linnalle tulemaan FuninFaan puheelle, ja täällä
fanottiin Janelle, että: »ftnun pitää femmrtnen ja fem=
moinen l)ame tel)bä, ja joo et faa tefmeeFft, niin pää!--
täfi pääfet». Soinen Ft)llä fanoi: »enljän minä ole
räätäli, enM taiba niitä töitä tef)bä»; maan ei autta»
nut miFään, tä^t^t n?aan ottaa fteltä »aatetta ja
imebä Fotiinfa.
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©teliä taaSfin fuutari paboiflanfa rcaimonenfa,
fun ei ofata Aarnetta tef»bä, eifä näbbä neuloa mi*
tään. Suleepa oppipoifa ja ftyfyt) ft^tä, mistä
on heittä paba mielenfä, niin fuutart nnimeinfin fo
noo bänelle f of o aftan. - »@lfö'6'bän bätäelfö!» o.r-
»eli fiiben poifa: »jo minä ennen olin räätälinfin
opi^fa, eiföbän tuota femmoi^ta bametta faataift itfy
bt)ffi; menMäbän ^oi§ taaö tästä ttyö^buoneeöta, että
faan pfftnäni fttä laatia». - Slo, fatffi läfftroät ̂6'Fft
muualle ma'ata, ja poifa jäi pfftn buoneefen. SD
foputtt wäbän fauwaanfa, niin fttben tuli mieö fa«
ma^fa, ja [anoi: »mitä armottinen berra tabtoo?» -
»@e bame, jofa jäi ffnne »uoreen, ̂ itää faamaff
tänne»/ roirffot ^»oifa, eiM (tina offut fitn t)B=fafg,
fun bame tuli poi'an fäftin. - Slamutla tulee jo
n>arf)ain meötari fatfomaan, mitenfä tt)ö on pofalta
joutunut, ja toffo fe on aftaait |)äinFään. ©ieflä oti
^oifa täpbedä tt)6'fSä otettunanfa, ̂ubbieti, ftHtti ebti^
mifeen bametta, fanoen olleen aifa Ftireen fttä teb=
beefä, ja föffaft fen famalla ineötarilte fäfiin. Suoöta
mestarille br;n>ä mieli. - SJteni »aimonfa luoFfe f>eti,
ja fanot: »taitaa fe tuo oppipoifa olla melFoinen
mieS, fun ofaft taammoifen bameen tebbä, fttä roaan
ei toinen teHft». @iinäfö'S nt)t afalkFtn oli ibmette*
lemistä, reaan et antanut fuutari atfaa, juoffutti $a\f
Ealfa Aarneen funinfaan linnaan, ©iellä hm Funin=

faan ^uoltfo Foettelt fitä päällenfä, fe Hvoi bänette
rcarfin bptDäött, ja l)än oli ftitä aifa iloiSfanfa, fun
niin fauniin Aarneen fai, joöfa oli fulta=nauboja ja
faifenlaifta foriStuffta; »aan ennenfun fuutari Iin;



214 14. SBuoreäta

noilta roielä pääftFään, FuiSFutti FuninFaan roatmo taa§
tniefyellenfä: »eiFöfjän tuo fuutart ofaift tef)bä mulle
femmoiöta ruunua, Fun minulla oli ftellä rouoreefa?»
- »©aifipa Foettaa», arroelt FuningaöFin, ja antoi
Fof)ta fuutarille Faaroan, minFäläinen ruunu i>änen oli
tefytätpä. SaaS fuutart fa'iMf)tt armottomasti, luullen
aina!in jouturoanfa fuoleman omafft, maan fuitenfin
lol)butti fe Ijäntä »a^äifen, että Janella oli femmoi=
nen oppipoifa, joeta ennenfin jo oli apu ollut. @i
muuta, Fun otti funinfaalta Fultaa mr;öta'nfä, miöta
ruunua teFiff, ja laFft fen Fanfa Fottinfa. @iella Fun
Fo^tafi aFFanfa, »alitti Janelle onnettomuuttanfa, ja
fanoi: »mistähän on Funingaö fuuttunut minuun, fun
fe aina panee minulle femmoifta outoja töitä tef>tar=
»ciFft, nt)t oltft, Fuulen ma, tämän Faaroan Faltainen
Fulta^ruunu l>änen n?aimollenfa f)anFitta»a», - - 91F=
FaFaan ei tiennyt ftif)en neurooa mitään, ja niin meni
uFFo oppipoiFanfa luoFfe, ja fanoi taaö oleman uits
ben ti)ön Janella tel)tän)änä. »910, miFä fe on ti)ö
femmoinen?» Fr;fäft potFa. »2af)bottaifipa{)an Fulta
ruunua, joFa olift tämän Faaroan muFainen, ja fe olifi
rcäleen tcalmiiFft faataroa», mirFFoi fuutari, ja antoi
poi'alle fen FuninFaan antaman FuroauFfen. - - »SÖain
et muuta», rcaStafi poiFa, »ei fttte f)ätää ole, Fi)llä
minä ofaan fen tefybä, jo olen Fulta=fepänFin opiSfa
aiFanani- Fäpnt)t, laittaFaaf>an mulle ert^itone, jogfa
faan taFoa, niin ruunun pitää aamulla olla roalmiina».

9to, miele(länfäl)än fe fuutari fti£)en fuoötui;
poi'aHe laitettiin paiFalta taFomaFeinot ja pal'e, jolla
lte|>toift Fullan fulaFft, että oli FatFFi tarpeet roaratta,
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mitd ttyöfyön tarwittaif{. $)oifa rupeaa iltaifella tt)ö'=
f) on, fuutarin (ajella olleSfa alfaa ltef)toa, minM fer*
feää, ltef)too ftinä, liebtoo, ja Mäntelee !ulta«^arffoj[a
finne tänne, niin fau'an f un mestari oli fatfomaöfa;
maan fyänen poi£ mentyä/ otti poifa faurcanfa ja fo*
pafyutti lattiaan. «Siitä tuli fofjta entinen tnieö, jofa
fpfpi: »mitä armottinen l)erra tafytoo?» - »@e fulta*
ruunu, jofa on ftellä muoren ufon linna^fa», wtäs
taft ^otfa, ja famaöfa tufifin ruunu panette fäfiin,
josta pääft poifa fttte rauf>aefa leroolle.

SÖarljain oli meötarifin aamulla realroeilla, ja
tuli famaöfa fatfomaan, mitä oppipoifa on aifoi^tn
faanut. Sama parfyaaHanfa on pu^biötamaöfa ruunua,
l>anfaa, firfa^taa (itä faifella TOä'en/ jotta l)ifi ^ääötä
noufee, ja pafotteleffe, fun on pitänet fillä laitta litf=
fua, jotta oifein on ftifyen fatfeta. @ai meetart l)ä=
neltä ruunun, niin famaefa mei fen funtnfaan Iin*
naan. @iellä fatfeftitn ja fummaöteltiin fen fauneutta
ja fitä taitoa, mifä fen tefijällä ^ttä'a olla, ja funin=
f aan »aimofin il>a§tui ruunua, ja fanoi: »faS, tämä
on juuri famanlaatuinen fun feftn, jofa mulla TOUO*
re^fa oli, ihmeellinen fumma, että fe fuutari femmoifta
töitä aifaan faapi!» - 9l\)t päästettiin fuutari l$s
titnfa l)t)tt)än maffun fanfa, ja funingaö mielä antoi
Janelle ritarin funntan merfifft; mutta futtenfin a\atf
telutti fe afta {»äntä, miten piti fuutarin faaba fem*
moifet fapineet teljbpifft, joita ei funtngaS ofannut itfe
ajatellafaan. " »Söielä foettelen ferran fuutaria»,
artceli I)än, onfo tuolla ifymifen taito, wain tefeefö
{>än jonfun »pal)an» tcoimaCa niitä fummia». -
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fyaetti fyän fuutarin taa£ luoFfenfa, ja fanoi
Janelle tultua: »ftmtn pitää tähän meren rantaan tel);
fcä pttFä laituri, jota mpöten lain?aan »äärtään, ja fen
pitää oleman fyuomenna »äimiin».

SJJenee fuutari taa£ paljoilla mielin Fotiinfa, ja
Raastaa perfyeellenfä, etfei fe FuningaS berFeä l)änta
Fiufaamaöta. " - " »9lo, mitä ftän nt)t tahtoo?» Ftjftyi
oppipoifa. »@e tahtoo nv>t minua teFemään laituria
meren rantaan, jota nu)öten pääfee Iai»aanfa», fa=
not fuutari, »ja fen pitäifi jo tyuomenna oda n?almii=
na». - »9lo, {»eittäMä fe afta taaö mun ̂ altuunt»,
roirffot poifa, »h)llä minä ftitä puolen pibän». -
@epä fuutariöta l)t)tt)ä, ja fyän meni ma'ata l>eti, eifä
cöut enää milfänfä fofo aftaäta. ^)oifa läffi ^öllä
färeelemään !abu!Ke, ja ftellä fopaf>utti faumaanfa,
niin jo tuli mie?, jo?a fi)fi)i: »mitä armollinen l>erra
tahtoo?» - »@n tai) b o muuta», rcagtaft poifa, »roaan
faiffi miehet, mitä n)uoret'fa löptpi), pitää faamafi
tähän mun luo!feni l)eti». - »£)!) f)of)!» fanoi miee,

»fieHä on niin paljon miehiä, etfeiroät fot»i täfjän
faupunBiinfaan». - - »9to, iul!oon {»eitä fuitenfin noin
jonhmlainen jouffo !» armeli poi!a; ja paifalla joutuifin
ra^roaöta, etfei tahtonut fopia mil)infään. Sfiilte fanoi
poifa: »teibän pitää tet)bä pitM laituri tuohon meren
rantaan, ja ftinä ei faa Iii'a!ft tt)iipi)ä te!)be5fä». @a=
maefa miehet faroafyttroatFin tt)öl)ö'nfä Eäftn, ja ftinä fttte
oli Reillä Faf)ina fttä tefybesfä - »oi fummaa nujaf=
fata! - ei!ä ftinä ollut paljon aifaa, Fun laituri oli n?a(=
miö, jo!a ei ollut puusta, »aan felrcäetä laftöta, ja fuu=
ri, Fomea Aitone oli fen meren=puoltmaife&fa pääöfä.
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. Skmulla noufee Funtna,a£ leroolta, ja näFee fen
julman raFennuFfen rannalta, niin fäiFäfytää paf>an=
FefpoifeFft, ja ajaa FatFen ral)t»aanfa Fatfomaan fttd
Fummaa. ©iellä oli itfe laiturin teettäjä f)ucnees=
/anfa, orcelle di panettanut roartiiat ja wuore§ta tuot=
tanut Funinfaaöifft »aatteet ja ruunun. ©e fttte Fa=
Aineelta näytti, Fun ftedtx i^tua föfotti. - - SD latt=
taa funingaö n?an!)tmman poifanfa fatfomaan, fuFa
fiinä niin fauniiefa fyuoneee-fa afuu. ©e tulee laitu^
rille, »aan ei ^9(9 (eifallanfa, fun laituri on liufae,
fun ft)Ffi)inm jää; mennä fompuroipi^an potoillanfa,
ja niin pääfee perille unimeinfin. Saiturin teettäjä
fun näfi treljenfä tuleman, lähetti fof)ta fauroaanfa
foputtamaffa miehen rcitfoja fiaifemaan, ja ne paifalla
joutuisat ftnne. ^)aäött)änfä' poIroi(fanfa=fulEija lad
turin päähän, menee famalla l>uoneefen, joefa lanfeaa
poiroillenfa, ja alfaa Fumarrefla »eljeänfä; ei, nä'et,
tuntenut Mätä, maan luuli jonfun etäifen maan fu=
ninFaaffi. Soinen ei ollut ftitä paljon millänfäfään,
roaan Mefi martioibenfa ottaa mieg Fiinni ja antaa
felMän noin fvrwän tatvalla. 9id'ma tarttuivat
fyeen Mftn totellen ifäntänfä fanaa, jc!a lyötti
tanfafin Foroaöti, [idä f)än muteti fttä Fun »eljet fal=
pafin?at f)änet rouoreen. SBaeta roäl)if-fä jengin pääö=
tireät reartijat pofan Fäft^tänfä ja tt)önftn)ät Fotiinfa.
- »2Boi finua f)uonoFaö!» (anoi toinen poiFa Fotiin
tulleelle, »Fun et ofannut fen roieraan maan Funin=
!aan ebesfa otFein itfeäfi Fät)ttää, maltat, Fun minä
läfyben, niin F^llä tiebän itfeni »iifaammaöti Fäi)ttää»;
ja famalla läFfi jo menemään rantaan. @uuri ti)ö
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0(1 taaö f)änefläFin laiturin pii pääeteefä, hm ei pt)=
fynpt fetfallanfa; maan »iimetnfin perille tultuanfa, oii
f>än FaiFella tamalla nötyrä ja Fttultanen, eiFä muuta
tefyntyt Fun Fumarteli. <&i toinen FuitenFaan Jjuolimtt
fyänen fumartamtpta mitään, maan antoi panna fel'd'n
fi)pfe!ft, ja t^önft tafaft. - »SBot teitä t^f)miar rauf=
foja!» (anoi itfe funingaö, hm poifa paäft n>a'f)iefd
»otmin taaS fottinfa, »ciöfen taitaa tutla afta toi=
meen, fun minä itfe läfyben; filld ei teiötä nd"^ ole*
»an laitettamaa mi{)inMdn, hm olette femmotfta tot
lufotta». 9liin (dfff uFfo itfe matfaan, menndffenfd
mteraan funinfaan pafeeffe; raaan laiturin te'ettdjci
fun nd!i itfenfa funinfaan tu(ewan, patfalla laittoi
^emoifet ja rcaunut I)dntd noutamaan. Saiturin pää;
fyän päägt^d, n?ei fttte hminifaan Buoneefenfa, Hfiäti,
fuuteli fttä, ja oli PaiMla tamalla alamainen, niinhtn
ifädenfä ainafin. 2l(foi ftitd jo puhella, fanoi: »minä
olen teibän potFanne, joFa IdFfin äitiäni fyaFemaan,
ja minähän fen lor;ftnFin äitini n>uore£ra, ftttemmin
fatutin »eljeni, joiben Fanfa läfftn pelastamaan ftelta
äitiäni; t»aan l)e falpaftwat minut ftnne, ja roeirodt
äibin mr;ötdnfä, tvalfyefjbellen minua FuolleeFft. SfJinä*
l)än ne Fengät, Rämeen ja ruunun noubattn n>uore§ta
äibilleni, ei^än niitä fuutari omin rpoimin miten te^
m>t». @amalta peitti jo hminFaaflifen puFunfa pou>,
niin fttte raaöta tunft Funingaö poiFanfa, ja mentmät
tyl)beSfä FuninFaan linnaan. @ielfä äitiFin tunft nt)t
lapfenfa, ja tobiSti afian niin oleman, " Fun poiFa oli
puhunut.

@tttä Funingag iutFiStelemaan aftata pofilta, ja
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fenfatfta puita ja bebehnid Fastvarca tarfya; niin ftu
fyen laeFt tpttdrenfd Fdrcelemddn, ja pani »arttjat
muFaan. - - SÖaan mittnfd£ Fd»tF'ddn? ^tyttäret !un
tulircat puistoon ja aitoivat fttna FeeFendnfd tloella
ja fifata, et ollut Fun ijffi {»umafyuö »aan, niin Fa=
tofi»at rcarttoibenfa ndFptDiötd, eiFd ofattu l)eitd mie>=
tddn etftd. ©titd noufi nt)t furu fuuri ja yleinen
foFo linna^fa. Äuninga^ itfe oli ftttd piirodötd mur=
Reellinen t)f)d etFd fen fon>emmin pitdnpt luFua pal=
jon miötddn, niin oli mielenfd pal>a. DU fitte Fu=
ntnFaaKa paitfe muuta »dFed Folme Ijerraö^pdtoelij
jata ja pfjt n>d£)dtnen ta(fi=poiFa. SS^teft^ttddFfenfd
ifdntddnfd tarjoftf)e ndmd i)erraä=pa[TOe(ijat ()dnen ?a^
bonneita tyttäridnfd etftmddn, ottiroat muuta n»dFed
fanfanfa, ja IdFfirodt tairoaltamaanj maan ta(Ii=poiFaa
ettt)dt (uroainneet feuraanfa, »aiFFa toinen Fpttd ppr!i
ja raFoelt.

.Kului ftUe »ufon pdi»dt, etfei f)aFu=»dFi Iö^
tan^t matFadanfa mitddn, niin palaftrcat en?detd otta--
maan Fotitnfa; »aan nöta fen>dttt)dnfd iinnacfa, p^=
|tn)dt FuninFaalta taatfin (u»an, ja (d'fft»at toifeFft
»tiFoFft Fabonnetta uubeftenfa etfimddn. SaOt^poiFa
fainatfe pprFi Beibein matfaanfa nt)tFin, »aan toifet
et»dt {»uolineet ̂dneetd, (anoi»at: »mitä fenlaifefia
miehellä ftelld te'emme, ei ftnueta olift apua Fuiten=
f aan.» - sJ)oiFa tuli ftttd paf>oif[enfa f^unn, Fun
f)dntd ei jouFFoon otettu, ja meni furui^fanfa tatnal-
lifette tt)öllenfd !)aFFaamaan tammipuita metfddn. ©tettd
^l>ti)i bdneen »anljanpuoleinen did, Fo'oltanfa muita

t^miftd palj g fuurempi, ja fatfeli nauraen poi'an
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ti)6'tä. »SJJitä,» f anoi fyän, »[mä niin nuori pciPa
fyalFoja fyaFFaat, annapa Fun roina Foeran.» - $)oiFa,
joFa Fi)Kä FeFft, etfet tämä' nnerag otot tanxiHifta
miehiä, et FuitenFaan [äiFäfytanpt [itä, roaan arroeli
neurooa, miFä tuuma npt oli pibetiämä. .ffofyta luu-
liFin jo Feinon FeFftneenfa, ft»alfi FirmeeUänfa pöIFr^n
pään ra'olle, ja oli i)ätät)tr;roinänfä ftitä, [anoen: »npt
en [aa minä Firroeötäni poiö, pan!aa, äiä-Bulta, [or=
menne roäliin ja roääntaFäa tt)ä^äi[en, että läf>ti[t Ftr=
aeeni irti.» 2liä pöllopää pum n^t [ormen[a [tiljen
eiFä tietänyt »aroittiia, roaan toinen [amada [troal[t
Firn>een[ä ra'o§ta poie ja no£ti oi'a((en[a. ©iinä oli
ntit äiä=parFa [ormeötan[a p6rlFr;§[ä Fitnni/ ja rupeft
porajamaan, pr>r;tämään poiFaa, että pääetäift fjäntä
[titä. Sama FuitenFaan ei offut ätän bäbäetä oHaF=
[enfa »aan [anoi toimeg[an[a: »en päästä, elfet [ano
miö[ä FuninFaan Fabonneet tyttäret oroat.» - - $pää6=
tätFö »armaan, niin [anen,» rca&tafi tu&Fie[an[a äiä.

- »^)tbän [anani ainaFin,» taFa[i poiFa, ja äiä [titä
ilmoitti panette, miten a[ian laita oli, [anoen: »Funin=
Faan tyttäret orrat rouoren peiFon »a(Iae[a FaiFri Folme.
SRuorin on [aban [r;ten [rmnxftä rautai[eö[a Fammiop[a,
rautainen ruunu pääe[ä ja rautainen [onnu? [orme6[a.
Äerfimäinen on taas [titä rumeten ̂ opeai[ec-[a Fam=
mtof'[a, hopeainen ruunu pääefä ja |opea;[ormuö [or;
meefa; Fo!ma£ [titä lähtien [ata [r;ltä fyroemmäKä, Ful=
tat[ee[a Fammio6[a, ja on Fultainen ruunu pääe[ä ja Ful=
täinen [ormuö[ormeg[a.» - »^)t)n)ä Funmatjan ttebän!»
wa§ta[f poiFa, »roaan milläe ne [teitä pote [aan?»

- »v£>ol>, Fr^dä ne [teitä tuleroat,» mirFFot äiä, »minä
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annan falut fulle ja afeet, joilla ftnne pääfet, !un
maan päästät minut tä£tä.» $oifa ftlloin firaeettänfd
ft»alft puudun taae ja päästi eitän fortnen tammen
ra'oöra irti, niin toinen fttte antoi Itänette fonben,
faban fnlen pituifen, ja ntiefan ja elementin »että
puteliin ja pillin, ja fanot: »ne ftnä nnt faiffi tav
»itfet, ja fun ta^bot »uoreen mennä', puhalla maan
pilliifi, niin fofitaat minut.» - @ittä erfanireat fttte
ftttä erättä totftötanfa, talli=poifa läFfi funmfaan far=
tanotte fotiinfa, ja äiä minne lienee pi)6'rä^tänr;t.

Äo^ta fen jälfeen tuliroat mnöö f>erraö=palt»e=
fijat nnna »äfenfä fanfa fotiin, »aan ei»ät olleet
etftmä'=mat?allattfa faaneet ̂ ''ettarotetanfa tietoa nti=
tään. Salli=poifa ftlloin fä»i funtnfaan eteen, ja
p^^ft nöi)rt)nbe6fä, että pääftft f)än!in l>a!emaan icuo^
ronfa. - »SDfinuEa pitäift ajtaöta »ä^än tietoa ole=
man,» fanot fyän,, »jääfööt nt)t I>erra6=palit>eltjat fo=
tiin, minä läf)ben nfftnäni etftmäan.» - Äuultuanfa
f>anen pnt>ntönfä, falli Bumngaö ̂änen mennä, »aan
fanoi furuiöfanfa: »tuöfinpa nitötä mun tt)ttvxrtetäni
fmäfään tietoa faanet, fun eiroät muutFaan, n>aan
fät)f)ätt htitenftn foettamaöfa, fun mieleft tefee.» $poi^
fapa fun lurnan fai, et faufaa armelfut afiata, »aan
läfft matfalle I>eti, ottaen ne äiän antamat afeet msö;
tanfä. Sultuanfa metfään, etfet luullut Eenenfään
bäntä-näfe»än, foitti fttte, ptipabutti pilliflänfä, niin

fiit)ett tuli fe »anfta äiä, jolta formen eli tammen
ra'o6ta pääötännt, bänen tpfönfä, ja fnfni: »jofoö
n^t olet »almtö lähtemään?» -- »3o,» »irffoi poifa.
- »9^0, tule fttte peraSfäni!» fanoi äiä, ja läfft
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Janelle tietä nemromaan, FulFten ebellä yfyä. - Suutta
fyerra6=pa(tt)eltjat, jotFa FeFftroät tallt=poi'an linnalta
laf)tei»än, tulircat [alaa jäfesfä, näfybäFfenfä minne
tuo menift. StynteeFfenfä näFimätFin, miten poiFa
pilliinfä Rupattamalla fai manaan oubonnäFöifen äiän
tyFönfa, jonFa rupeft FulFemaan jäf eefä, ja feuraftroat
rcäjpen f>eitä peräöfä. Soifet ettcät tietäneet ftitä
mitään, roaan !ulfit»at J>uoletoinna ebeflenfä aina
nntorelle aöti, jo^fa oli fe peifFo afuntoa^ jafa ^)itt
FuninFaan tpttäret n?anFina. Sultuanfa ret'än fuuCe,
joSta tie aleni muoreen, laeFetti äiä enftn poi'an Fc^-
ftlfä ftnne, ja meni itfe perältä. - " ©iellä tuli n^t
faban fplen pääöfä rautainen oroi eteen ja tuFFi f>eiltä
tien, »aan äiä neurooi poiFaa ja (anoi: »ota mieFs
Faft, jollag Ipöt omen rtFFi!» " - $oiFa teFi niin, ja
Fun ftllä äiän antamalla mieFalla ftnjalft orcea, niin
on>i meni palaiftFft, ja päästiin ftfäde. Säällä i^tui
nt)t funinFaan nuorin tt)tär rautaifeöfa Fammioöfa,
rautainen ruunu pää^fä ja rautainen formue formeöfa;
mutta »uoren peiFFo, jolla .oli fuuri farroi pääefä ja
t)Fft ftlmä n>aan otfa&fa, oli itfe l)äntä roartioimasfa.
Sama jo nostaa päätänfä, fanoo: »f)of>, f)ol>! jopa
täällä iljmifen »eri fjaifee,» ja rupeaa noufemään
paiFaltanfa; mutta tptär eetelee f)äntä, fanoo: »ei
täefä ole mitään, Forppi tuoeta lenteli r;litfe, niin
ftllä miFä lienee raabon pala fuuefa ollut, - fe
taöfä l>aisfee.» SKuoren peiFFo, joFa oli n>äf>«'s
näFöinen l>r;tt)in ja »anf)a, ei eroittanut oroen fuu^fa
feifomata poiFaa, »aan u^Foi tyttären puheen, ja
afettut jädenfä. Dlt fttte uuni iFään lämpeämäSfä'
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ja imereKd feifot (uuri rautainen fyanfo, jolla aina
trmoren peiffo puita Manteli uuniefa, niin poifa Bil=
jaa fen otti fiita, fuumenft enftnna ltebe£fd roarifft,
ja pisti ftlla' tulifella rauballa rouoren peifolta filmein
päd&ta pul)Bi. Saeta m>t ttmoren peiffo tuefi^fanfa
fatt>af)ti dffta (eifadenfa, ja rupeft fjofumaan t)mpd'=
rillenfa, filjuen niin/ että fofo nmori {'ajatteli, n>aan
fun oli fofea, et taiooittanutfaan poifaa/mutta tämä
fo^ta miefaKanfa tem^>a(i Janelta ̂ >aa'n poiKi. @ii=
^en tuli fttte äiäfin poi'a(le neuroojafft, ja [anot:
»npt on nuorin tr)tar pelastettu, ota nt)t ruunu ^a'=
neitd päctetä poiö ja formu5 forme^ta, ja fe leilfaa
I>alfi, ja fcitfe toinen puoli tpfönäfi ja toinen pane
tilallenfa tafafi.» - ^potfa terifin niinfun neumo
oli j jafot miefattanfa formuEfen fa!)tia, piti totfen
puolen ttfe, ja toifen puolen pani tilallenfa tafafi;
mutta ruunu jätettiin ftnne nnioren peifon fammio=
^onr ja funinfaan tt)ta'r Ia'f ji poi'an ja citdn matfaefa
fteitd poie.

sJii)t oli feöfimainen tytär pelaötettama. Siä
la^fetti poi'an ja fen pelaetetun tyttären fata fyltä
fi)ir>emmdlle nuoreen, ja meni itfe ntyö'6 perdöfd.
©ielld tuli Reille npt ^opeainen on>i tt»ac;taan, roaatt
aid neunjoi taae poifaa, fanoen: »ota mieffajt, !pö
on>i riffi!» 3a potfa fun teft fen, ott)i aufeft f>ett,
ja padSiiin Ijopeaifeen fammio^on, joSfa oli hmin=
f aan !ec-fimdtnen tptdr afuntoa, fyopeainen ruunu
pddöfd ja I)opea=formu6 forme^fa. @iltd otti n^t
poifa numun pddötd poi§ ja peitti fammiol)on niin=
fun »iimeinfin; waan formuffen {>alfafi miefaflanfa
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fafyteen of>wr>een ofaan, joi&ta toifen pani tafteenfa
ja toifen tilallenfa tyttären formeen, ja lähettiin yfy
tenä fttte FaiFFi famtnioeta ufos. -- ©itta äiä taafc
fin (aSFetti toifet fata fpltd fyrcemmälfe FuninFaan
n>anf)imman tyttären tv/H Fultaifen Fammiofyon, joSfa
tapahtui famatfe Fun ennenFin. Styötyänfä mteFatta
o»en ̂ iretaFft, että ftfäfle paäetiin, otti poiFa Funin=
Faan tyttäreltä Fultaifen ruunun paatta ja jätti Fam=
mio^on; »aan formuFfen jaFoi Faf)tta taafv piti toi=
fen puolen itfe ja toifen antoi tyttärefle taFaft. ©e
Fun oli tehtynä', (ä^bettiin Fapuamaan »uore£ta ploö,
äiä ebeHä ja toifet jdfeefa. @iten pr^fittiin porraö
portaalta r;IemmäFft, ja äiä aina autteli toifta. Suti
fttte »iimeinen nou$ta»a, niin äiä Fapuff ebetld en«
fin, noöti ftitä tyttäret jäfeefänfä, ja t»iimeifeFft ru?
peft nostamaan poiFaa. - 28aan mitenFäö FäreiFään?
JDHwat f)erra6=paln>elijatFin joutuneet fii^en muoreUe,
niin IdfjeötpttDdt diäd f)dnen »etdeöfänfä, ja hm poiFa
iFään oli maan pintaan tulemaöfa, fteppaftroat dian
älyämättä F6'r;ben äFFiä poiFFt, että poiFa pt)örrr;Fftn
putofi muoreen taFaft. ^ammästyen fttä paFeni did
metfään fyeti, ja f>erra6=pati»elijat ottireat FuninFaan
tyttäret ftitä matFaanfa ja roeiroät FuninFaan Farta*
notte, »annoittaen ̂ ettd tobtStamaan, mitä f>e Funin=
FaaEe fanoiftroat. Srstärten täytyi pefo&ta Iuwata fe
Reille, ja linnalle tultua, Fdroirodt ̂erraö = paln)elijat
FuninFaan eteen, ja Fe^uin>at ftinä, että ̂ e muFa tyt*
täret wuoren peiFon roallaöta pela§ti»at. - Spttdret
Fun »tela tobietircat puheen, niin Funingaö u§Foi
aftan, ja l)errag=pal»elijoita Fo^beltitn nr>t fuurella

©uoitt. tarinoita. 15
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Funniafia, Fun femmoifen il)ine=t»ön olijat aifaan
faaneet. SJlutta talli=poiFaa ei muistanut FuFaan, ei
Funinga^Faan, fe ofi jo unol>bettu; tyttäret fen maan
tnuietttrat, rcaan eimat tohtineet fyeFään imrFFaa f>ä=
ne£tä mitään, Fun olin?at, nä'et, »alan tehneet.

SaflkpoiFa oli FuitenFin imelä efoefa. $öv)ft
Fun FatFaiSttin ja {>d'n pttörrpFpfä ftnFoelt maan pin=
na&ta ala^, färF^i FoFo §d'nen ruitmiinfa pa^aFft;
roaan Fun tointui »d^ciifen/ muieti FuitenFin/ että' l)ä=
neliä' oli elementin reettä putelli^fa, ja otti fttä fuu=
l^unfa, niin »irFoft jätillenfä ja tuli terraeeFfi.
@iellä Färoeli fttte reuoren ftfuf>ta furuiöfanfa ja ajat;
teli onnetointa alaanfa, niin juontui äiän antama
neuroo mieleenfä, ja pu^atfi piilotteli FoetteeFft »ä=
I)d'n pilliUänfd. Äofttc tuliFin ftitä »anl)annäföinen
a'iä l)änen töFönfä/ ja F^feli: »mitä täällä niinfure^
Felet ja itFet, poiEafeni?» - »©itä furen,» n?a«taft
poiFa, »Fun en i!änä täältä nyt enää pääfe, n>aiFFa
ma FuninFaan tyttäret pois autoin.» - Siä fti^en
fanoo: »olifi täällä Fotppi muuban faaputmlla, joo
fe ftnut jaFfaift täältä pois reiebä.» »Änllä fe
t»oi minut täältä Fantaa,» rea^tafi ihastuen poiFa,
»minä olen niin Fiufaantunut, nälFääntpn^t ja laif)5
tunut, etfen minä enää paljon paina.» - Siä toi
ftlloin Forpin ftif)en, ja poiFa igtut fen ftircille, ja
tuli niin että tömähti maau päälle, jol)on fttte Forppi
peitti f)änet fePä^tänfä, ja lenft tief>enfär minne lie-
nee lentänet.

Stäöfä armelee nt)t poiFa, ajattelee ajattelemia
tanfa, mitä piti teFemän. ÄuninFaan Fartanoon et
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enää rolTennut mennä, lun aroaft f>erraö=paltt>eltjain
ftellä oleman ja pelFäft niitä, eifä oflut paiFfaa muu=
allaFaan, mi6fä elätft. Suumaelle&fanfa oli !uiten=
fin Fuftenut i)l)ä ebeflenfa, ja Iäf)e8tt)i jo hminfaan
lääniä. @iina oli fepäflä maantien roarrefla paja,
niin ftt^en poiF!eft fepän taloon »iimeinHn, ja rupefi
fteilä fepän oppiin. - - Äuluipa muutamia nriiffoja,
niin tarvittiin Funinfaan Fartano&fa feppää. Aunin;
faan nuorimman tyttären rupeft, nä'et, mieli tefemään
famanlaiöta ruunua hm Janelta rouore^fafin oli, ja
f>a'ettiin fätnä poi'an ifäntä ftta teEemään. Wliefc
parra lyM ei oltft tr;ö!)ön tahtonut ruroetafaan, Fun
ei ueEonut femmoi^ta Falua itfeltänfä fi>ntt)n?än, »aan
!unin!aan H$?y oli Fon>a eiFä auttanut fepän in'a8=
tuötaminen; ruunu oli te^täroä, niinFun M^Fp oli,
F^Fpä ja Eeinoa ei Fpftjtt^nä. 9^0, eil)än muuta, tä^=
ti)i fepän Mpba tt)6^6'nfä Mftn »aan. Söitmein
ufeampia pähmä ta'ottuanfa, fai FuitenFin ruunun=ta=
paifen aiFaan, ja lähetti fen FuninFaan tyttärelle;
mutta eif)än fe fopinutfaan, - migtä fe feppä fenu
moieta tieft laittaa ja FuninFaan tptär läfjetti
ruunun taFaft. - $)oi!a Fun Fuuli meötariltanfa
affan, rupeft ajattelemaan, eiFö ̂an femmoiöta falua
n)oift FuninFaau tyttärelle I)anFFia, ja Fun pön tullen
feppä rupeft ma'ata, niin meni Fofyta pajan ta'aFfe,
ja foitti ftellä, piipal)uttt pilfillänfa, toEFo tuohta apua
olift. vpeti tulifin äiä taa6 poi'an tr;Fö, ja fr;fi)i \ö.--
nefta: »mitäö foitat, ja mitäs turbot, poiFafeni?» -
sJ)oiFa »agtaft: «Funinfaan tptär taf)too nr;t fenlaista
ruunua, Fun ftllä »itore&fa oHeefanfaFin oli, niin minä
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fen Janelle totmittaiftn mielelläni.» »^t)Ha (en
faat,» (anoi äiä, ja (amag(a ilmeSttti fe rautainen
ruunu (teitä rouoren peiFon a(unno$ta (iif>en, millä
lienee rooimaHa äiä [en (teitä tuottanut. £ä$tä!6rj>
npt poifa Mnn l)t)rt>tllenfä; meni ma'ata f)eti, ja ruu;
nun laölH rouoteenfa roiereen latmtfalle.

Slamulla I)erattt)änfd' meni feppa oppipin!aanfa
nostattamaan, niin näfi ruunun roalmiina lareitfalla.
S^meteHen (itä fpf^i t)d'n poi'alta: »futnfag ja mi!ft
jtnci tämä'n tpoft niin (alaa olet tefynpt?» - - »@m|>a
minä' fita (alaa ollut tefeainäni,» n)aöta(t ̂oifa, »jopa
tuon pauffeenftn oli(t pitänet täältä fuuluman, fun
jitä faifen työtä tä^(ä ta!oa falEuttelm.» »9lo,
fun olet tt>ö(i it(e aifaan (aanut ja (e bpiDctett (uita
on (pntv>nt)t,« (anoi (ep)>ä, »niin läf)be npt it(e ruu;
nua(i funtnfaan tyttärelle miemään, joo tuo tuohon tyy.
tr;i(t.» $)oi?a ei fuitenfaan (äl)tent)t, »aan Möfi me^ta;
rtn it(en(ä n>iemään ja, fun tabtoi, futtenfin (anomaan,
että (e oli fyänen op^»i^oifan(a tefemä. @e»^ä (uo^tui
wiimein?in (tilhen, ja roet ruunun funinfaan tyttärelle, ja
(anot oppipoi?an(a (en npt uubeöta tehneen. Äuninfaan
ttjtär fun fat(elt ruunua ja foetteli paaliapa, färoi fiittä=
maan (itä l>r;TOäf(t, ja (anoi, että (e oli juurt (amanlai=
nen, fun (e, jofa Janella rouoreä(afin oli, joo ei »Ulci
parempi, ©epäile annettiin n^t f)t)n)ä palffa, ja fu=
ningaS lupa(i l)äntä rea^tafin muistaa, joo linnasfa
milloin (eppää tartttttaijt. @uta'fö'£ nr;t (eppä tuli
l)t)n)illen(ä, Bun a(ta (itiä tarootn päättyi ja tyän fun;
niaöa n>ai!ea6ta tt)6'6tan(ä pää(t; mieli (iitä jo lä^=
tea Botiin(a br;tt)än palfFan(a fan(a, »aan (tiloin tuli
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funinfaan feSfimäinen tytär ja e&ti hänet menemästä.
Dii, nd'et, fe fesfimäinen tytär nähnyt ftfärenfä ruu=
nun, miten oli fotna, niin rupeft {»änenfin mielenfä
tefemään famanlatöta bopea=rwtnua, fun bänellä rouo?
reSfa oli. Suli ftiö feppää pubuttelemaan, ja antoi
bänelle faarcan, jonFa mufaan rituntt oli tebtdmd.
@e)>pd ft>lld äfyfi, että bdnelfd oli »aifea tt)ö tef)=
tarodnd, roaan ei tohtinut ma^tiietaa, mutta otti tpt-
tdreltd' faan?an, ja meni fen fanfa fotiinfa. @ieHd
fun fobtafi oppipoifanfa, fanot beti: »oletfo^ nt>t
mieö bopea^ta ruunua teFemddn, tdöfd olift faan>a,
jobon fatfoen fe pitäifi tebtdmdn.» - ^)oifa faitoo
ftiben: »enbän mind ole foitfitutettitFaan hopeasta te;
femddn, if>an mind olen ftiben tottumatoinj t»aan
fd^fddmme npt pbtend pajaan, jo^ tuo femmoinen
falii meiltä f^ntyift.» Äaifen pd'it»dä tefirodt fttd fitte
^f)tend fieftä, funne tuli ruunu rottmeinfin »almiifft.
@e nnetttn n^t funinfaan tyttärelle; tuaan tämä f un
foetteli fttd, fanot beti: »ei tämä forot, ei tämä fel=
^aa, eifd tämä ole feltraä bo|5eatafaan.» - SftitäS
ftiben? ©eppä tuli npt padoilla mielin linnalta tafaft,
fun ei työnfa felmannutfaan, ja fertoi aftan apulai=
fellenfa. - - |)otfa futtenfaan ei »irffanut ftiben mi*
tään, »aiffa ndft tfdntdnfa buolen, n>aan obottt il=
taa, että rupeaift meetari ma'ata, niin meni t>öEä
taa^fin pajan ta'affe, ja fottti piipabuttt piHillanfä.
@iiben ilmentyi nr;t entinen dia taaö bdnen tyfönfä/
ja fanot: »mitäö foitat pillilläft, ja mitdö olet puut=
tebe^fa?» »Auninahan faiftn fen feSfimäifen fu=
niinfaan tyttären bopea=ruunun, jofa ftllä oli rt>uo=
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r^fa, (e tahtoo npt fttd',» t?aetaft poifa. - »|w!
Ft)Ilä ntina fen pi'an tuon,» [anoi dia, ja tuoSfa pai=
Fa£fa tuli jo ruunu ftifyen fjetbdtt eteenfä. £a»tä
pääft nt)t poiFa manata taa?, f)eittäi)tr;t itfe nwotee!=
lenfa, ja ruunun pani laroitfalle roiereenfa.

Slamulla tulee feppd taas tapanfa mufaan nof^
taitamaan op^ipotFaanfa, ja cötu-u- {»uoneefen, niin
ndfee f)D^ea=ruunun Iawitfa([a, ja fanco pot'a((e: »no,
ftndpd npt aifa n?eiti!fa olet, initd'^ tabbot npt tuoöta
ruunu§ta(t?» " »@n md ^i)V)ba mitdnd,» maötaft
poifa, »nne!adl)dn ruunu funinFaan tyttären Fceteftas
rcaFft!»-Sama ei oltft (dfyteflBt, pppft poiFaa omaa
tpötdnfd roiemaan; mutta poiFa »a^taft, (anoen: »ei
minun Far) lähteminen, fttta mestari on opptpoiFaanfa
fuurempi.» - 9Jo, feppa meni nt)t itfe ruunua wie=
rtiddn ja toi fen FuninFaan Fartanolle, j o sf a Funin;
Faan tptdr Fiitteli fttd ja fanoi: »attnan tdma on fa=
mantainen, Fun multa reuoreöfaFin oli, ja f)t)tt)in fo=

Sdc»td fepan midi taag Fdn)i I)i)»dFft, Fun
FiitoFfet faij »aan ei FauFia fttd tfoa Feotdnr>t.

@ai FuninFaan n>anf)in tt)tdr nä£)ba ftfdrenfd bopea^
ruunun, miten oli FauniS ja Fomea, niin mieltyi ftU
feen t>r>tt)in, ja alFoi mtelenfd te{)bd BdnenFin fem=
moista Fulta=ruumta, Fun ftelfd muoreefa oli ollut.
»SJlinFdldinen oppipoiFa teittä' on, joFa niin taitaa
tetjbd foptwaa?» fanoi t)än fepdfle, »jo^pa npt mi'
nutteFin faa niin fopiman ruunun, Fun näille toiftlle
fifäritleni, niin fe on minun mieheni ja !)änen on
FoFo realtaFunta, roaiFFa FuinFa f>uono oIFoon,» -

eif)dn fiit)en mitä ollut fepdtta wirFFami^ta;



i[li- 231

»aan faatuanfa FuninFaan tyttäreltä Faaroan, jonFa
muFaan 190 eli tefytäroä, meni fycin Fofyta Fotiinfa, ja
antoi oppipoi'aflenfa fen tyttären antaman Faarcan,
[anoen: »te'e ni)t Fultatnen ruunu tuon faairan mu=
Fainen, niin faat FuninFaan tyttären rcaimoFfefi ja
perit FoFo »altaFunnan; ofannetfyan tuon FullaötaFin
ruunun tef)bä, FosFa teft jo I>opea§ta ja raubaöta,
ei fiind npt minua endä fttd tef>i>c^fa' tarmita, Fun ei
ennenFddn». ©iftd puheella peitti !>dn oppipoiFanfa
ja meni Ijuoletotnna Fo!o aftacta tie!>enfd; mutta Fuis
tenFin päätti (alaa rodjt)d FomaStt poiFaa tietddFfenfd,
mitä' tuumaa tuo pitdift. ©tina' aiFeeöfa ei mielinet
ma'ataFaan ftnd t)önd ^Ijtaän, maan aiFoi olla t»af=
»etlla FoFo ai'an ja Fuitnnetta, joo poiFa pajaefa ta=
Foi »äin mttd t)dn teFi. ^3otfa taag araaft meötas
rinfa mielen ei!d (iiFFunut ̂»dnFddn fyuonee^tanfa, maan
obotti ifdntädnfa nuFFuaaFft. ©Ula ta»oin rodjr)itt)dt
toinen toiötanfa aina fybdmjöfyon aöti, niin feppd
tmimeinfitt jo nddntt)i unegta -ja Fdrei nuFuFftin, jotta
rinta ma1ateefa Forifi. ^oiFa Fun FttuH ifdntdnfd ma;
Faaroan, noufi Fo{)ta rouoteeltanfa, ja meni pajan ta'aF=
fe, niinFun ennenFin, ja puhalteli piKiinfd. @iita tuli
ni)t entinen dia taagFin f)dnen luoFfenfa ja F^fpi, mitd
f)dn taf)toi. - - b])oiFa Fertoi ni)t dialle aftanfa ja fa=
noi, ettd fen l)dn nt)t, fen Fulta=ruunun tavrcitfeiji fteitd
rouoreöta, tdt)ttddFfenfd FuninFaan tyttären rcaatimuFfen,
@i aiFaaFaan, niin faiFtn jo didltd, minFd oli p^tdnr^t
- ftewddnf)dn fen did taaö ruunun Janelle f>anFFi, ei=
^dn fiind FauFaa mennpt - ja meni ftitd fttte ma'ata
ftaEenfa ja afetti Fulta=ruunun roiereenfd lau>itfalle.
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aamu, ja feppä fyeräft uneStanfa, niin
faroafyti fyeti nntoteeltanfa ja ftirefyti oppipoifanfa f>uo=
neefen. @ieflä näfee npt fulta=ruunun roalntiina taas
laroitfalla, ja ihmettelee fitä, fanco poi'alk: »no, jt=
nua m>t roasta on aifa mestari, fun tämmöifen työn
9Ö£fä te'et, mene nt)t ruunuafi itfe funinfaan tt>ttä=
relfe miemään, että nä'et, joo on fopttDa». - - »@ai=
ftpa lähteä!» fanoi ^oi!afin, ja laittautui matkalle.
© fau'aö fuitenfaan buolinut jafan fulfea, maan
pu!>alft pittiinfä, niinfun ennenfin, ja futfui taaö
ttatt^an ätän t^fönfä, fanoen: »nt>t ^itäift minun
mennä f uninkaan fartano^on tätä ruunua wiemään,
n>aan ilfeä on näin jafan fulfea, joo ma fentäfyben
faiftn fultaifet »aunut ja Eolme l)iirenfarn)aigta {>e=
rooiöta, niin paremmin julfeaiftn funinfaan pihaan
tuHa», - »^ob! ft)fiä ne faat, hm et muuta tar=
roinne», n>a^taft äiä, ja tuoefa patfaSfa ilmeni poi1=
aKe ne, mitä fyän oli p^tänpt, fefä n>aunut että I>e=
»Boifet. - $poifa nouft npt ruununfa fanfa ?ulta;it>au=
nuil)infa, ja läffi fomeaöti ajaa ^ojottamaan niillä
I)iirenFar»aiftlla Ijerooiftllanfa. " ^errag=paln)elijat,
jotfa tieftmät, minM lupauffen funinfaan manein t^=
tär oli tef>ni)t, oliroat ftllä roälin laittaneet tappajat
tien tDtereen ruunun=tuojaa »arten/ eötääffenfä ̂äntä
funinfaan tytärtä' faamaöta; »aan poifa Bun tuli nain
fomeagti ajaen, tappajat eiroät ofanneet muuta, roaan
otti»at fumarruFftofa laftt poiö pääetänfä ja if>met=
telircät Beefenänfä, mietä tuo niin fuuri ja jalonnäs
föinen f>erra faattoi olla. @illä tamoin pääft poifa
rauf>a§fa ebellenfä, ja tuli niin että fyumafyti funin^
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Faan pihaan. - 9Zouft ftellä nt)t roaunuiStanfa, ja
aStui ruunu FäbeSfa boroi=buoneifm. @itben Ferä^tyi
nt)t mpöe FaiFFi muuFin botw=tt>äFt Fo'olle, ja FaiFFi
Fatfeltrcat poi'an teFemää ruunua FummaStuFfella, pf*
(tn FuninFaan tptärFin, jolle fe oli tebtt), oiFein bt)peei=
Feli iloi^fanfa, ja Febui ruunuanfa, että fe oli iFcian
femmoinen, !un bdnettd reuore^faFin oli, joo ei n>ield'

parempi.
Färoi poiFaFin robFeammaFft, otti formttf=

fen puoltöFot laFFariötanfa, ja lähentyi enftn Funins
faan nuorinta trytärtd, jolle piöti fen rauta=formuFfen
puoliöFon formeen, fanoen: »etF6'6 tuo Fuulu teibän
formuFfeenne?» - - 9^0, mitäs, Fuulutban fe ffiben, ja
FaiFFi FuninFaan raati tobtöti aftan tobeFft. @iitd'
meni fttte poiFa FeöFimaifen tpttciren tpfö ja pani niin
iMän taaö bopea=formttffen puoli^Fon bd'nen formeen=
fa, fanoen: »eiFöö tuo fomi tuobon?» SBiimeifeFft fo=
tDittt reield' Fulta=formuFfen puoli^Fon n>anl)imman i^t-
tdren formeen, Fpft)en: »eiFöö tuo ole tuosta? 3a FaiFFi
raati tobtöti taaeFin ja fanoi, että niin oli.

§D?itd'6 td'6tci? - ÄuninFaan ti)tdr pani Fol)ta
fen Fulta=ruunun pd'at;dnfd, ja fanoi poi'alle: »no,
Fun afta niin on, ftna olet fttte minun ja minä ftnun,

- ja ftnun on FoFo roaltaFunta». - - .SaiFFi borain
n?äFi Futfuttiin npt FoFoon pnnä muitaFin »ieraita pal=
jon, ja FuninFaan Fartanoöfa ptbettiin ftlle taHipoi'alle
ja FuninFaan roanl)imma!le tyttärelle l)äät femmoifet,
etfei parempia enää faaba. $oiFa fai mt)öe> waHan
rangaista berraSpalrcelijoita, miten tahtoi. §)bben
pani Mn wanl;aa roirfua Fantamaan, toifen fi'an



234 15, ,<Mtben lafjjat.

fefäsfä ajamaan ja Folmannen «rääräfi ilmaan !jeitet=
täuxxfjt. - - ©ifyen loppui fe tarina.

15.

faijat.
3)f)tölätftii, tämäufufitctfia tarinoita 011 mutHafirt fiinfoilla, (uteu on

tiettäunisti :

Xurjafatfilta: - Äatfo 2Wbjömfen o g 9JJoe, 9lorjle gotfeeBen»
tijr, anbcit forögebe ItbgaM, Kfiriftiania 1852, 9l:o 37, jirouja 222-234,

3luotfatatfiIIa: - .(latfo ,&iilteit=SaiiaIIiu0 oct) ©tep^ena, ©treit»
fta 5o(f=©agor oc^ äfiveutur l:fta beten l:jla l)ciftet, etoctfjolm 1844,
sJJ:o 3, 6, ,,®utblia'fteu, SKauUiftait oc^ 3uit{(fruu i IroIIburen", jtieut
37-44 ja 458-459.

©affalaifitta: - " Äatfo Srimm, Ätnber unb .&au§märcl)cii, ©öt»
tiiujeu 1850, jivcitcr ^ant, 5i:o 107, muuja 119-133, ,,£>ic betben
®anbercr".

3liin§falatfH(«: l, Äntfo Contes des Fees, par M:me D'Au1noy,
-^iiris 1697, Siunija 78-98, .La Jielle aux Cheveux d'or». 2,
"Samaiiicit tarina on Saffan fielcllä fcvrottuna firjar-fa: SJUirdjcnfaal
atler SBölfcr fiir Jun^ unb 9Ut »on ^:r .&. JUctfe. Serttit 1845, cv»
ftcr Sanb, fimiufla 344 - 354, ,,©d)öitd)cit ©olbfjaar".

I. ^a^claifcn anfantat ©oittoncittttof,
Siperistii.

«ubiö=talo muutamaöfa metfämaaefa, jcöfa
afui tt»ant)a mteö, jolla oli tyfft poifa. Saman talon
luona oli juuria foirouja jouffo, joiefa tamadifesti
afut fuuret parroet teeriä. ^)oifa pt>9ft tfältänfa IM--
paa cmpuaffenfa niitä j mutta ifä fielff aina fonjaöti
etfei faa ampua rataan ainoata, »aif!a mitä olift,
Söiimein ei poifa enää malttanut roaroittaafaan HA'
toa, »aan fteppafi ifänfä tietämättä joufenfa, ja am*
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pui t){)td teertä fieltd FoircuSta; mutta ei ofannutFaan
oiFealle fyengen paiFaKe, jonFa tdf)ben tet>ri pdafi len=
toon roield ja jonFun matFan pddöfd wasta putofi
maahan. $poiFa (dFfi fttd nt)t tatuoittamaan ja mieli
faabaFfenfa lintua Fiinni, roaan Fun pddfi Id^efie, niin
teprt aina lenteli etemmdFft, ja fttd teFoa tel)ben juoF=
futti potFaa t)^d ^erdöfdnfd Funne oli jo
ria' loitonnut Fotoanfa. @illd tangoin joutui
lintua ajae^fanfa reiimeinFin fi^nFFadn faloon Fau'ag,
ja ilta alFoi jo pimetä, niin taptpi FumminFin jättää
tei)ri ftnne, fe Fatoft p^fdFFid metfdan, etfet naF^ntjt
ei Fuulunuf.

Saeta rttpeft npt poiFa ofoittelemaan Fotiinfa,
rcaan ei tiennyt fuuntaa; Fdpbci fcuppuroi ftnne tänne,
jo§ jonneFin, roaan ei löptdntjt il>mi6=afuntoa mi^=
fdan. SuSt ^o jo, ja poiFa mieli afettua metfdan
ma'ata, niin ndFi famaöfa s])al)olaifen juoFfeman ofnt=
fenfa, paheten fufta, jctFa pimro.U l)dnen Fantapaitdn=
fd. Stuoefa paiFa£fa otti poiFa joufenfa, ja lauFaifi.
fuft=parn)een, että muuban heistä Fuoli, niin totfet fdt=
Fdf)ti»dt fttd, ja laFftrcät paFoon. ©iitdFcö nt)t ̂ »ä
mieli ^)al)olaifelle, Fun fyabäCtänfa pddft; tuli FoBta
pot'an luoFfe ja Ftitti l)dntd ftita fn^rcdttd, että f)dn?t
»ield benFiin pelasti, lutcaten rotefa f)i)»an palFan
antaa, joo tulift poiFa l)dnen Fotiinfa: - - »Ätyllä oltft
I)i)n>a, että r)öftan f a t fin, tadlld olen tdmdn pdi»dd
famonnut metfdd eFfyFftffa' ofaamatta Fotiin», tt?a^=
tafi poiFa, ja fuo^tui tuumaan. - - »9co, ldf)be Fe=
rallani astumaan», fanoi fileen ̂ )a^o(ainen, ja »ei
poi'an Fotiinfa. @ielld rupefi poiFa !>eti tultuanfa
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ma1ata, Fun oli paljosta juoFfueta mdftjFftefd, »aan
itfe perheen ifdnta meni rnetfdstd ruoFaneumoja tuo=
maan, joilla pelaetajatanfa ruoFFift. - - Salon ruoFa=
neiti ftlld malin FoFee fyerdttäd poiFaa maFaamaSta,
ajaa fydntä, ajaa t)löö, [anoen fydnen maarallifeSfa
paiFaSfa oleman, ja FdeFee |)afenemaan; maan poifa
ei ^amaitfe, muutaman ferran maf)dn aufaifee filmidn=
fä', maan nuftuu ftitd tafaft. - - Sulee ftitd jo uffo
metfdltd, ja Mefee neiben ruofaa malmiötamaan fiu
ruuöti. >Sol)ta joutuifin ruo?a malmiifft, ja ajettiin

fyömaän, maan ei faatu peräämään, fjeioan
f^öbd fe ruofa itfeffenfä; ja taa^fin meni uffo

metfdlle, ja toi fieltd fpömigtä. On mield fuitenfaan
poifa nouöfut fitäfaan fi)6'mddn, maiffa fuin olift
nostatettu j ja mield folmannen erän läfft manl>a mieö
metfdlle.

@illa aifaa nouft ^oifafin mafaamaeta, ja ru=
pefi puhuttelemaan neitiä. Sama fun oli jo huilia
faanut, ettd potfa oli talon ifdnndlle ^mad te^npt,
jo&ta Janelle oli Fauniö paiFEa annettama, ei H^h-
ni)tMdn enad poifaa poiö; maan alFoi tuumitella, mitä
l)dnen pitdift paffaEft p^ptaa, ja Me!i anomaan ̂ )a=
{»olaifelta fitd bemoiöta, joFa oli Mmanne£fa Farft-
naöfa oi!ealla puolella l)dnen ̂ emoiö=talliefanfa. -
Suleepa manl)a mieö metfdltd, ja ndFee poi'an mal=
meillä, niin laitattaa f)d'nefle ruo'an ̂ mdn ja ft)öttdd,
juottaa Fplläifetft. Äol>ta poi'an ft)ömd6td pddettjd,
F^fr;^ fttte: »mitdö ni;t, poiFafeni, palFaEfeft tal)bot?»

»Sn taljbo muuta mitään», maStafi poiFa, «Fun
maan faan fen l>emoifen, joFa on Mmannesfa Farft=
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naeifa otFealla puolella fun f)ewoi£=talli£faft; ftfla tni*
millä on pitFd matFa Fotiitti, enFd jaFfaift jalFaiftn
FulFea», »2öoi poiFaifent!» fanoi ^Pabclainen,
»Ftyfld tabbot fuurta palFFaa, ftlld fe on mun FaiF=
Fein para£ tammani; ota muuta mitdS tabbot, (ttd'
mind en antaift mittaan taroalla». SÖaan et fano=
nut toinen muuöta ^>aIFa6ta buoliroanfa, ja nnimein
tä^tpi ^abolaifen FuitenFin antaa fe bercotnen, jota
poifa oli anonut. SSield antoi ^ddllifeFfi poi'al(e
Fanteleen, tt)iulun ja pillin, ja fanoi: »joo ftnulle b a ta
tulee mtSfd, niin foita tdlld Fanteleelfa; jo§ apua ei
tule, niin foita fttte »iulullaft; ja joo ftifdFddn ei
apua ole, niin ota piflift, pubafla fiffd »aljdn, niin
tulee apu ainaFin», - - 9Zo, ei muuta; poiFa Fiitti
ifdntddnfa f)dnen antimiötanfa, otti foittoneuroot mu=
Faanfa, ja IdFft tammalfanfa ajamaan. Sijaa n>dbdn
matFaa ebettenfa, niin jopa alFaa tamma baaetella
pot'aCe, fanoo: »ei ftnun pibd n^t mennd Fotiift, ftelfd
ifdft pieFfdd pabanFefpoifeFft, maan menFdamme fiifjen
ja f(il)en FaupunFiin, ftelfd ftnd ja minä tulemme f)t>=
n>dött maataan otetuiFft».

^)oiFa Fun arrcelt aftata, naFi bewoifenfa neu=
n?on b^mdFft, ja IdFft FaupunFiin päin ajamaan, niin^
Fun tamma oli ppptänpt. Sinne tultuanfa, tuli bcin
Fo^ta FaiFille Faupungin afuFFailfe tiettdmdFft t/ymän
bemoifenfa tcibben; Funinga^Fin fai ftitd fanoman, ja
tuli ttfe Fatfomaan. 2Il'apa§ ftitd npt p^ptdd be=
tootöta o^taaFfenfa, lupaft maFfaa, minFd binnan maan
P99taifi5 mutta tamma eM Faupan, fanoi poi'alle:
»elci m^ö minua, maan pr>t)bd FuninFaalta, että ottaift
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finut taöi=renc;iFfettfä ja antaift minuttenFin ruoFaa,
niin FaiFFi t>d'nen fyemoifenfa tulemat tyfytä Fauniifft,
Fun minaFtn o(en», --|3oifa fyaaetelt fen FuninFaatte,
ja Funtngaö otti poi'an ja fianen ^erooifenfa omaan
tattiinfa; manaan tatti=renFinfd' pani poiö roifalta.
.Sofyta poi'an tultua, tulircatFin EaiFfi Funinlaan {)e=
»oifet lifyannfft ja fauniiffij mutta entinen talli=renft
oli poi'af(e fiitä aMinen, ja etft faifenfaiöta ft)i)ta
faaoa!fenfa t)d'nta mifalta poi^. ©e faipaft ja fai=
paft funinfaalte faiffia fanteita ̂ oi'an ̂ äa^cin, n>aan
ei ftmingaS niistit {»uolinut eifa ottanut fuudaffenfa.
So iDale^teli »iitnein funin!aan ebeSfä, poi'an fano;
n?en faaroanfa tafafi [en mainion fota=f>en?oifen, jofa
muutamia rouofta tafaperin oli metfäan fabonnut.
Stäöta alfoi n^t funin!aan mieli te!)ba' entiötä oimal=
liota fota^HNnötanfa, ja Ban Futfui poi'an eteenfä,
ja ^ani Fo»an e^bon eteen, että folmeen päiroaän
faaba fe fyercoinsn faftin, muutoin paf)a perift.

©iitaföö nt)t I)ata poraöe? 9J?eni f"o;()ta tam=
manfa luoffe, ja Fpfpi ftltä tuumaa. »@i i)ä'td'ä ole»,
fanoi tamma, »mene ja pt)t)ba' FuninFaafta enfinnäfitt
fata I?ävFa'är ja anna liaFata ne palaiftFft. Säfjbemme
fttte nitben Fanfa mattaan, ja Fun tulemme fttte ja
ftKe laiteelle, niin fiita' noufee feeaoinen t)lö?, reaan
fita elä ota, ja Fun noufee »tela toinen, elä fyuolt fti*
taFään, ennenFun noufee Folma^, niin ota fe fttte Fiinni ja
pane minun fuitfcni fttte pääban». -- ^3oiFa teFi niin,
Fun tamma oli fanonut ,ja ajoi Sä£)teette. @ieltä nouft
Folme f)e»oif'ta percttpete »ebeötä maalle, ja ^oiFa
otti niistä TOitmdfen, ja pigti fuitfet fuu^un. |)uf)uu
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tamma taas ftitä Janelle, fanoo: »nt)t Fun tästä Iäf»=
betnme, ̂Palsofaifen forpit tahtomat meitä fpöbäj maan
ota ja mätä lil;a=fappeletta tiette, niin paljon fun fer=
Feät, ja fuPe joutuifaeti, niin Fi)llä pääfemme Forp=
pien fpnptä Futtenftn.» "" - $)oifa taae teFi neu»on
muFaan fenfin, ja ftllä ta»otn toi funinfaalle IjeTOoifen.

(§i mela f)er'ennt)t roan^a ren!i hminfaalle poi'an
pääl;än Jantamaeta. 9ii)t fanoi l)än poi'an fel)uneen
faattaroanfa tuoba !unin!aalle l)änen reaimonfa tafaft,
jofa jo monta aifaa oli oHut fateiöfa. ©iitä pani
funingaö taag pofän faamaan fttii l)änen i»aimoanfa
iimiin, foöfa oli {'el^unut rcotmaanfa; efl'ei faift, niin
fuolema perift. - - ^)oi'alle l)ätä fäts>en; menee tanu
man luoffe talliin, ja alfaa »alittaa onnettomuuttanfa,
että: »funinfaan »aimo npt olift, fuulen ma, ifmiin
faataroa, »aan mittapa fen faa, jofa on jo aifoja
ollut tietämättömie-fä». - " »Apila fe faabaan», »a^=
taft tamma, »elä l)uoli furra, ota ja minulla aja ftlle
famatte lä^teelte, jo§ta {)e»oinenfin faatiin, ja fjeitä
minut läf)teefen, niin ftitä muutun i£)mifefft, ftttä rninä^
t)än olenfin funinfaan »aimo, jota ni)t etfttään, »aiffa
ftellä paltun luona täyttyi ollnffeni I)e»oifena». -
9to, mifäö poi'atta fiätänä, fun femmoifet tiebot fai?
Sljoi fol)ta lähteelle ja »iefaft tamman ftnne, niin fe
tnuuttuifin l)eti if)tnifefft, tuli Faunit f jt, futen alfuanfa
oli, ja fulfi poi'an fanfa linnoille. Sttoeta ^»ä
mieli funinfaatte, fun fai fauniin »aimonfa tafaft,
fiitteli poifaa faifen linnan »ä^en fuulten, ja antoi
l)t)»ät laajat palfinnoFft. SBaan ei »ielä poiFa
rauhaa faanut. SÖanfya venfi taa^fin fieli funinfaal=
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le, että' poifa on uhannut f>äwittää funinfaan ja itfe
ruroeta [taan.

£äe>täf)än nt)t funtngaS fuuttut ftltnitiömäffi poi*
faan, ja M£fi fjänet fyirttää patfalla. @i muuta fun
rurcettiin poifaa fyinaamaan fyirteen, futen Mgft) oli5
n?aan poifa pppjt funinfaalta, että faift »a'l>an foit=
taa imelä fantelettanfa ennen fuolemistanfa, ja fo&
tuanfa luroan, alfaa foittaa, tninfa ennätti. SPlutta
famada fun fantele rupeft foimaan, [tiloin faiffi l)irt=
täjätfin tanöftmaan. ^)oifa foitteli faifen [en päimää
ja uurcutti jofatfen, ett'ei»ät ^""enneet paifalta mil)in=
Man, ja niin jät fyirttäminen f)uomenefff. ̂ aae f)uo=
mennä fofountui raljroae ^atfafle poi!aa mufa l)irt=
tämään, mutta »ielä poifa pppft, että fuotaift f)änen
foittaa imuludanfa, ennenfun I)än maailmasta i'äffi
eroaa, ja »ielä antoi funingaö luroan. 9io?o poifa
taaö aftaa roetää raiulunfa faunaa, joöta faapt fu=
ningaö ja faiffi ra^roag famalla tanöftmaan, ja fillä
ta»alla tanfitti ^oifa (»eitä faifen fenfin päircää, eiM
tullut roielä fjirtetpfft, 3öiefä folmantena päimänä
yritettiin poifaa puudun ripuätamaan, ja fe tääkin

ää lupaa faaba |)iflillänfä foittaa; »aan funm=
et enää antaift, fanoo roaan pojalle: »ffnä olet

jo fafft |)äin)ää minua taneftttanut, ja joo roielä faat
lu»an, ntin minä tanöftn itfeni htoliafft; ei enftn=
Man, nr;t et enää ole aifaa foittamifta tuumata, Jäi)
rcaan poiö nuora f aulaan!» " - Suutta poifa rcaan
pr;t)tää nöyrimmästi, ja muutfin !>errat fanomat fu-
ninfaalle: »antafaamme poifa=rau!an tt)äf)än n>ielä
foittaa, fun tuo' niin nuorena fuolee fumminfin.»
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@iitd fuoötui ni)t FuningaS, Fun fuoStutfin poi'an
patoon, maan ftbotti itfenfd fuureen Fuufeen Fiinni,
pel'dten muutoin ttJtytproänfa tangfta, jo§ tyän trtonais
fena oli. - 9lo, hmingaS Fun fai ftbotuFft, al'apaS
ftöoin poifa pu!)ua piEtinfd, tninM ennätti, ja tuoSfa
paifaöfa fit^tpiiDat taaei fatffi tansftmaan. §)fftn
funingaöfin, jofa oli ))uu6fa fiinni, nptfpttelt ftina
fal)ba Mteen ̂ löö ja alae> maan, jotta »aatteet fu=
(uimat riffi ja naf)fa Idfft fel'd£td. - 3o tulee ftt=
(öin itfe uffo=$pa{>o(ainen pofaUe aroufft, ja fyfp»):
»miM fulla, ^>oi!afem, on f)dtdnd, fun ftna n^t fem=
motita ilmettä ^ibdt?» - »Säsfa tal)botaan minua
{»irttdd,» mirffoi poifa, »ja tuosfa on fe f)irftpwt,
joihon ne minut ripu^taiftmat.» - »SBain niin, main
tefiftmät ne femmoifta!» fanoi ^af)o(ainen, ja faapaft
famalla {»irftpuun, jofa oli fuuri ^ongan Fanto juu;
rinenfa maagfa, ja peitti fen t)I6'§ ilmaan, ett'ei fen
fomemmin ndf^n^t, @iitd f^fpi fttte poi'a(ta: »Bufa§
fe on, jofa tahtoo finua fytrttäa?» - ^3oifa neumoi
funinfaan, jofa oli fiinni fuufeöfa, ja famafla faa;
|>afi man()a mieö fen fuufen fdteenfd ja antoi ftHe
femmoifen ftnauFfen, että fe meni miel)inenfd ^äimi-
nenfd plöö ndfi;mdttömtin, minne lienee piimiin fa=
bonnut; ja niin ^ddft ̂ otfa fyeioan fdft^tdnfd, ja ra|>=
maö pani Itänet funinfaaffenfa entifen fyaltijanfa ftaan.

- ©iti)en fe (oppuu tarinafin.

@ucm, tarinoita.



242 II. Äutttiäorlt, Mta»»ac't>i, nuotta jo vi((t.

II. $ulta=orit, 5ulfa=ttia§ta, nuotta ja ptHt.

DU fötybän loiämieben poifa taloSfa ennen fol=
me nntotta renfinä, eiM faanut pafffaa mitään, ruo^
fanfa ebeStä [ai rcaan palrceda. DU ftinä taloSfa
jouft fttte, niin poifa pr^ft fen fofmelta rcuobelta pal=
faffenfa, ja ifdntd, joöta fuitenfin färci fäältfft potfaa,
fuoötui antamaan, minfä bd'n ̂ >v)^ft. ̂ )oifa lafft
fttte paboida mielin a^tua nt)rfi)ttelemädn tietä mt>6'=
ten, niin näfi a§tue§fanfa tien miereefd ifon bongan,
ja fen bongan fobba^fa oli <£nibett=n)uori, ndft)i tiede.
@eifaf)tut poifa tätä ibmeediötä ̂aiffaa fatfaStaman;
niin fyänen ftinä feifoeöfanfa lähtee ,£>iiben=»uore6ta
^"iiben poifa l)i)p^äämädn bonfaan päin. DUpa buffa,
fiinä läheltä' rutjotti lepän reefafoefa, niin al:apa tä=
mä ̂ iiben poifaa ajamaan fi)öbäffenfä. >piiben poifa
bäbiöfänfä päätpi fitä l)onfaa fobti ja rapuft fit^en;
roaan buffa ei fidä päästänet, mutta rutjal^ti ftiben
bongan juurelle fyänta «»abtimaan, ja fun näfi pof an
tiedä feifomagfa, rupefi pitämään l)äntä areuffenfa,
fanoi: »ammu, roeli=fulta poifafeni, tuo ̂ iiben poifa
tuolta bongan latroaeta, en i'ädäni fi)ö elämiäfi.» -
^>itben poifa taafen wa§taft l)ongaöta: »ammu n)ai:
nen, poifafeui, tuo buffa puun juurelta, minä maffan
fulle enemmän palffaa; tää on emä^uffa, tefee pal=
jon poifia ja fi)öpibän tämä ttfefin; ftitä faat »ielä
ruffaifet nal)'a6ta, fun ampunet.» - - 9to, tämä am=
pui bufan l)ettgettä, ja ^iiben poifa pääff bongaSta
maaban. ©anoi ftitä pelaatajalfenfa: »tule n^t



15. £tibra la&jat. 243

palffaafi perimään meiltä»; ja rcei poi'an ferallanfa
nmoreen.

©iellä annettiin npt poi'alle fulta=orit palfin=
nofft, ja f)än mieli lähteä fen fera poi£, rcaan ̂iiben
poifa tuli [anomaan: »eläfyan imelä mene, imelä ftnuKe
annetaan enemmänfin, fatfo roaan jaTelleft.» - 9Jo,
potfa meni rod'l)drn matFaa, ja fatfoi ffita jdTellenfä,
niin jo l)uubettiin taBafi, ja annettiin fulta=roaSta tyfc
nelte. $Jaaö tuli ^iiben poifa fttfyen, ja (anoi: »das
f>d'n »ieldfddn la^be foI)baStanfa jpoiö, fatfo imelä
jäfelleft; töielä [itä lifätädn palffaaft.» - Soitten
tefi niin, ja muutamia aSFeleita menti)dn(ä, Fatfoi taa6=
fin jdrellenfä, niin Janelle fiitä annettiin n?iela uuft
nuotta lifä!fi. 9Zpt olift poifa mielestanfd tppt^npt
antimiin5 »aan ^iiben poifa roielä fttte!in eöti me=
nemd^td, fanot: »eldbän mieläMdn lä^be, minä lifuu*
tan palf!aafi n?anl>emmtllani, «jield jutulle nrytfin jo=
tafuta annetaan, Eatfof)an jd'1'eHejt.» - 9Zo, poifa
mennesfdnfd »ielä ferran fatfaljti järellenfä, niin
bdntä taa&l;in ̂uuftmat ̂iibet tafaft, ja antoiroat \fc
nelle tt>a6?i=pil!in neljdnnefft. - Siiine faluinenfa läfft
poifa fttte i»uore§ta poiö, mutta ^iiben poifa meni
f erällä ja neurooi ̂ ätttä funinfaan fotiin, f anoi: »fu=
ningae ftellä ftnulta fulta=oritta vyytää o^taaffenfa,
waan eld mpö, ei aidota ei n?dl)ä§taj anna, on it=
fellaft, fe on ftnulle onnellifempi.» - ©iita palaft
fttte |>iiben poi!a »uoreenfa tafaft, »aan toinen mat=
faft funinfaan fottin, niinfun neuwo oli.

Äuningas fun t)l)bt)tti ftellä fen fulta=oriin lin>
notllanfa, alfoi ^^r^tdd fitd fol)ta, fanot: »nttyö,
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ruffa, muHe tuo fyercotfeft, ota raf>a=tuf)anfta miten*
fin lytännet!» - Soinen rcastaft nöpn^besfat »tei*
bdn f)e»otnen, teibän mieö; en mielifaupasfa, en ät=
ään, en roäfyään fyäntä möift, fun ette rcäfeen ottane.»
- »9^0, rupea fftte minuEe jouto=rengifft,» [anoi fu=
ningae, »et tpöta' tarnntfe mitään tef)bd, funljan £>e=
tuoifeltaff annat minun funinfaiben, feifarien fanfa

»aan fä^ba.» - ^)oifa ftdoin fuoetui fti=
rupeft funinfaalle jouto=rengi!fi, ja oli jouten, eli

niin!un funinfaan linnadfa eletään. £oi=
fetpa rengit fun nafiroät fen, miten poifa Ijuoletotnna
eleli, ja fyetbän tdptpi t^ötä tef)bä, pitimdt mi^aa fiitä
poi'alle, ja j»alf)ef)telin>ät funinfaalle, fanoiroat: »ar;
mollinen ^altija! tämä teibän nuori renkinne (anoo
teibänfin {»erootfenne faan>anfa tuleman 9on ^imed'Ha
fuöalle tt)älä^tämään, niinfun oma oriinfa.» - sJio,
ftmingaS uefoi puheen, a^tui ̂ oi'an luoffe, ja (anoi:
»ftnä fun olet fel)unut faawaft tulenaan pön pimeällä
muutfin l)ett>oifet fufialle n3äiä£)tämään, niinfun oma=
fin oritfi, niin letffaan fulffuft poifft femmoifesta
pul)eeeta, jos et faane aftata toimeen.» - Stäötä
tuli m)t poifa pafyoillenfa f)t)tt>in, fun fuuli funinfaan
niin foir>a£tt pitf)ut»an, ja meni itfien oriinfa luoffe
talliin. ^)eit>oinen ftlloin rupeaa l>aaötamaan ifännäl;
lenfä, f9(99: »mitä ftnä, poifa=ntffa, itfet ja oletpa;
joilla mielin?» - - »©itä, fun toifet rengit »al&el;=
telircat funinfaalle, fanout)at l)änenfin ̂ eajoifenfa faa=
rcant niin fullalle »älähtämään, fun ftnäfin malHty
telet,» ipaötaft poifa. ^erooinen mirffaa l)äneKe:
»elä itf e, ifäntänt! mene funinfaan luoffe, pp^bä Ijdntä
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toifta renfiänfä metfäetä tultua Fä^emään roetta
fantamaan roiifi ftytnmentä Forrcoa tattiin. @itte ftllä
Fun l)olroaat, fillä Fulta=roaötallaft fyerooifta, - ftta
roaörenfyan fen fait, - niin ne muuttumat FullanFar=
rcafliftFft, ntinfun minäfin olen.» - $oifa tefi niin,
fannatti toiftöa rengiltä roitfi Fpmmentä Forrooa wettä
talliin, jotta ftil>en olimat uupua, ja ^ol»afi fulta=
n>a£talfanfa !)e»oifet, feinät, la'en ja mitä tatli£fa
oli, niin ne faiffi tulijat Julialle nälättämään, ja
poifa fai ftietin talliötanfa.

Sloifet rengit eimät fuitenfaan peittäneet t»if)aanfa,
»aan pt)t)fttt}ä't t)i)ä päätä poi'alta poi6, ja fieliroät
toifen ferran funinfaalle, fanotmat: »tämä teibän nuori
renfinne, armollinen haltija, fanoo tuleroan t)6'n pi=
meällä faaroanfa faiffein parhainta f alaa mereltä.»

- kuningas u6M aftan, meni poi'an luoffe, fanoi
fuulleenfa, mitä l)än on Fefyunut, ja htpaft päältä
panna, jo& ei faifi, mitä oli fanonut. ^)oi:alle £)ätä
fäteen. di muuta, roaan meni ^eatotfenfa luoFfe it=
fien, niinfun »iimeinfin. vperooinen fpfpi: »mitäg
itfet ja olet padoilla mielin?» - »©itä itfen ja olen
paljoilla mielin; toifet rengit niin rc>alf)el)teiin)at fu*
ninfaalle, fanoiroat minun fanoneeni faiffein paralta
falaa tuleroana t)6'nä faareani merestä; funtngaes nt)t
tappaa minut, fun en faane roaan.» - »Siä itfe,»
fanoi orit, »mene funinfaan luo, fumarra funinga^ta
ja ruFoele toifia renfiä tuleroanfin i)ötä unettomin ftl=
min roalmottamaan ja nuottaa roebättämäätt, fttä roaö=
tenään ftnulle annettiin fe uuft nuotta fteltä rouoreeta:
fatfo itfe päältä roaan, ja anna toisten l)inata.» "
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s])otFa FännFin Fofyta FuninFaan puheella ja [anoi l)ä=
nelle niinFun fyerooinen oli neurconut, joöta Funingaö
famalta laittoi toifet rengit nuottaa n>etämään, ja f>ei=
bän täyttyi röa!£)euFfenfa ta'utta taa£ toinen 90 roal=
roca. äÖebettiin FatFen työtä nuottaa, ja poiFa Fatfoi
maan laatua, miten toifet fyfeSfä otftn työtänfä teFi=
roät. ©e Fun oli uuft nuotta, jolla roetiroät, niin
faatiinFin fteflä meren Falaa, lofjta, lahnaa re'e(linen
tähteen, että oiFein Funingae ihmetteli, Fun femmoifen
Fala^jouFon nä^bä faij ja poiFa ftitä fai {»proätt fiiö^
tin FuninFaalta taaö.

toifet rengit FuitenFin pppftroät ̂engen ebeötä roaan
päätä pot'alta poiö. - Äuninga£ oli naimatoin mie6;
Janella oli morftan toifeöfa roaltaFunna^fa, maan ei faa=
nut fttä fteltä, morftamen roanf)emmat olimat Janelle n?i-
fyaifet, ja ifa oli ilmoittanut, ett'ei l)än ftnä ilmoisna iFa=
nä n.nl)amie£)e{fenfä anna tptärtänfä. -- Saman feiFan
tiefiroät burnin palroelijatFin, ja Fteliroät Folmannen Fer=
ran FuninFaalle: »tämä teibän nuori renFinne fanoo faa=
tranfa teibän morftamenneFin Fotitn fteltä totfen Funin=
Faan roaltaFunnaöta.» Äuningaö fiitä a^tuu poi'an eteen,
fanoo: »oletpa ftnä fanonut minun morftament faarcafi
Fotiin, jota minä en itfeFään faa; mene nt)t fe I)aFe=
ntaan, Fun et faa, niin minä leiFFaan Faulaft poiFFi.»
- ^)oiFa tiFemään nv»t fttä, ja menee padoilta mielin
t>erooifenfa luoFfe talliin. »SDJitäö itFet ja olet padoilla
mielin?» Fi)fpi) Janelta orit. »@itä ttFen ja olen pa=
joilla mielin,» fanoi poiFa, »Fun toifet rengit ID at
t>el)teltroat FuninFaalle, fanoiroat minun FuninFaan mpr=
ftamenFin faaroani Fotiin, jota et itfeFään Funingaö
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faa, metfän petoja fun on noita ilfeitä tien roiereflä,
jotfa tulemat menijdtd fyömään.» -- »@lä ttfe, poifa=
ruffa,» lobbuttett bäntä fyerootnen, »fumarra funtn;
ga£ta, ettd laittafoon toifet rentinfä folme fmmnentä
lebniää tappamaan. 9ie libat pane fitte minulle re=
feen, fr>llä minä ne Jaffan rcetdä; ja IdBbemme fttte
funtnfaan morfianta bafemään: pebot hm tiellä' tu=
le»atr mdtd niitä liboja Reille re'eätd, niin jäärcat
niitd f^ömddn.» SRitdö ftitd? ^)oifa fun ilmoitti hi-
ntnfaalle, mitä bdn tarmitft, niin fe tapatti bdnelle
ne folme ftsmmentd lebmää, joita bdn ppt)ft; ja poifa
Idfft fulta^ortillanfa ajamaan, ja nnöfafi niitä liboja
peboille, fun titliroat tiellä fpömddn, niin ne jdiroät
niiltä fegfenänfd riitelemään, ja fidd tarooin päästiin
morftamen porotin. - Äi)fi)tddn ftellä: »mitä aftata
poi'alla?» "- »Ävininfaan morfianta Idfftn Mr;mddn,»
reaetaft tämä. - 9Zo, et ennen faa morfianta ennen=
Fitn 2Bal!ean=i»uoren rinnalta fäpt roalfean ruunan,»
fanoi funingag, »fun fen faanet fafiifi, fitte faat fu=
ninfaan morftamen: me emme tiebä fitä rouorta, etfi itfe.»

$ls>, ̂ i)roäl)dtt tätä oli äffinaifen ntroeta rouorta
etfimddn toifeeta roaltafunnaöta, fun eiroät itfefdan
tietäneet; poifa itfien padoilla mielin meni l>erooifenfa
luoffe, eifd tiennyt mifä tuumaffi. - - »Sö?itdr itfetja
olet padoilla mielin?» E^fpi taaö orit. " »@itd,»
fanoi poifa, »fun mun fdöfettiin 2Öalfean=rouoren
rinnalta roalfea ruuna tuoba, ennen ei fanottu funin*
f aan morfianta annettaman: nr;t minulle l^roä tulee,
fun tt)bjiltänt fotiin tullen, päähän fe nt)t leifattanee.»

- »@lä itfe,» »trffoi berooinen, »nn^faa faubtanaft
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mun felFääm ja noufc ttfefin tutumaan, f t» HA minä
SöalFean^itmoren tiebän; läfyteFäämme r^tenä ftnne, niin
faamme fteltä fen roalFean ruunan, jota pt)t)betään.»
- $oiFa teFi neuroon jälFeen FaiFFi, roiSFaft faufyta*
nanfa fyerooifelle fefFään, ja nouft itfe ajamaan. >pe=
rooinen ftllotn läFft läppäämään ja meni femmoteta
menoa ebeflenfa, ett'ei EauBaa »iitDpttp, !un oltiin jo
2Öailean=wuorelIa. @ieltd faatiin ni)t toinen ruuna=
6'f otti jälteen, ja Idfybetttin ta!aft. Suitaan morftu^s
taloon, niin fiella pitoja pibetaän ̂ar^aadanfa; ftina'
on !unin!aita, [tina funinfaaftiöta f)erttuaa ja [uutta
fotapa'ä(U!öitd ruojalla. Sl^tuu poifa ftfddn, niin fr;=
futaan ̂ eti: »mitä aftata?» - »ÄuninFaan morftanta
läffm !di)tnddn.» - - »3l6?en faanet, f un tuntenet fen
morfiamen tästä joufo£ta,» fanoi !unhtga£. - 9to,
eif)än fe fttd toifen roaltafunnan mieö tuntenut. 9Jieni
ftitd fyemoifenfa tuo, ja f ano t furuisfanfa: »ei anneta
morfianta ni)t!ää'n, ennenfun tunnen fyänet muiben
^errojen joufoöta, roaan miötdpä minä outo fen tun=
tiftn.» " »Siä fure eldFd ole pa^oillafi,» »aötaft
otit: »mene jällenfä ftnne; fe on FuninFaan tnorftan,
jolta on Fdrpänen nenän latn?afla, - - ota fe, Faa=
paafe fpltifi!»

9*lo, poiFa teFi niin, Fun oli neureottu, ja fai
fiitä FuninFaan morfiamen rciimeinFin, ja IdFfi ajamaan
oman FuninFaanfa luoFfe, t)i)roi(länfd, Fun npt tdmdn=
Fin aftanfa toimeen fai. - SÖaan mitenFdö FdroiFädn?
£RenFi=jouFFo oli r;f)ben miehen pannut tielle roafytimaan,
tiebuötaaFfenfa, joFo tuo poiFa tulee FuninFaan mor=
fiamen Feralla fielta toife^ta tcaltaFunnaöta, @e n>al)ti
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Fun FeFft poi'an, morftan fylisfä, läbeStymän linnaa,
br;ppäfi ftitä FuninFaan eteen beti, jafanoi: »jo tulee
nuori renFinne, ja tnorftamenne on Fanfa bänellä; aF=
Fananfa piti fttä, ja imaft, pilFFafi fiinä teitä' maan
bänelfe.» - Äuultuanfa femmoifet puheet morftamee^
tanfa ja poi'a3ta, Funingae fuuttui imelä' entista' pa«
bemmaFft, - fe nt;t oli art»attat»a - - ja hipafi buo^
mei§=aamuna panna poi'an pa'altd poi§. - - ^)otFa ei
tiennyt ftitd mitdnä, tuli fotiin, ja antoi FuninFaalle
mcrftamen; maan Funiugaö on reikäinen burnin, luFee
bänelle tuomion, ja fanoo buomei£=aamuna tapetta=
n?an. - Soinen, joFa oli toiroonut FiitoFfet faa^anfa
totmefiifuubeötanfa, Fami taota' paboillcnfa burnin, ja
meni itFien taagfin bewoifeltanfa tuumaa ottamaan,
fanoen että' niin ba'ntd m)t uhattiin, ^emoinen ftiben
roirFFoi: »elä, poiFa-ruFFa, itFe eläFa'ole paboida mie^
Iin l 5Wene FuninFaan eteen, Fumarra, ruFoele bantd,

että' toiftfla rengillänfa tuobon tiettäift fomeriFFoon
jutulle terwat>auban, ja fano ftibenFin ennen tnene=
n>ä'fi ennenFun päätä antamaft leiFata^ maan elä fa
benMän ennen mene, ennenFun faat ftiben pilliin, jonFa
fatt ^>iiben=muore§ta, MmaSti puhaltaa.» - - SOtenee
tä^tä nt)t poiFa FuninFaan luoFfe, ja pt)t)tää bäntä
termabautaa Faimattamaan, fanoen ennen tabtomanfa
ftiben Fuolla, Fun että bäneltä pää leifattaifi, fe olift
FuitenFin ̂äneötä belpompi Fuolema. - 9lo, mitäöj
p^täl>än fe FuninFaaSta oli, millä tarcalla poiFa ta=
pettiin, Funl)an maan bäneStä pääft, ja rengit pantiin,
pimeällä metfäStä tultuanfa, beti Fobta bauban Fai«
mäntään, Fttten poiFa oli p^tänpt; fen ftitä faimat

©uMit. tarinoita. 17
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roalljeeetanfa. <£>e Buitenfin btjroillä mielin fatrootteat
Rautaa ja fttben terroaffta pilffoiroat, futt fe poi!aa
tcaöten tertun, että npt be mufa roibamiebeStänfä
pääferoät. - - ©aiEin bauta malmtifft, ja faifft fuu=
luutettitn faupungin rab»af> berrat, talonpofat !at=
fontaan, miten pabanteftjäta poltetaan. @iinä ympäri
fetötiin fttte !atffi rengit, funinfaat ja muut, ja poi=
faa rumetaan reiemaÄn bautaan, nitnfun tuomio oli.

Sama ftlloin fteppafi fen ^iiften antaman
Iin 01'altenfa, ja frm ruroetaan tertöabautaan
maan/ (anoo famalla: »armollinen majesteetti! anta«
Foo, reielä folmaöti puballan täbän pilliini, fttte la'b;
ben.» - ©e luroatttin, ja fetfa^uttiin pillin faroeltd'
fuulemaan. ^)oifa ftlloin fun enft kerran pabalft,
niin jo polrctKenfa fatffi rabroaö lanBefi; ftitä f un
pubalft toifen ferran, be jo pitMllenfä miöfautuimat;
i»aan pu!;alftpa kolmannen ferran, niin ftllotn bt)ppäft
funtngaö renHnenfä ja faiffine rabmainenfa fttben
terroabautaan, jobon fuolimat. ^3oifa roaan jäi \V-
feffenfä fti^en, pääfi !uninfaa!ft, ja fai fenfin mor«
ftamen itfellenfä'. - - @en pituinen fe.
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